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ВИСОКА ТА СТАБІЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ 

НК Неріса ФАО 200

ц/га

120
Житомирська обл.,  
Брусилівський р-н,  

ТОВ «Вега Агро»

ц/га

124
Полтавська обл.,  
Полтавський р-н, 

ФГ «Грига»
ц/га

107
Харківська обл.,  

Богодухівський р-н, 
Triagon Agri

ц/га

114*

Волинська обл.,  
Луцький р-н,  

«Західна Аграрна 
компанія»

ц/га

136
Чернігівська обл.,  

Менський р-н,  
ДП «Зернятко»

ц/га

117
Кіровоградська обл.,  
Голованівський р-н,  

АФ «Хлібороб»

ц/га

123
Вінницька обл.,  

Шаргородський р-н,  
ПП «Юхимівське»

* Урожайність у перерахунку на 
вологість зерна 14 %.

*В перерахунку на 
вологість зерна 14%.

Урожайність
Генетично закладений 

потенціал дозволяє отримати 
на практиці понад 15 тонн 

з гектара

Вологовіддача
Швидка віддача вологи зерном 

під час дозрівання. Висока 
рентабельність, адже зменшується 

потреба в досушуванні

Селекція
Світова експертиза в селекції нараховує 

4 науково-дослідні інститути та 2 
селекційні станції в Європі, 6 дослідних 

центрів у СНД.

Широке портфоліо гібридів, 
адаптованих до різних, у тому числі 

стресових, умов вирощування в Україні

Консультаційний центр:  

0 800 500 449
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

www.syngenta.ua
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ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» ТА ТОВ «УКРАЇНА-2001» – 
СПІЛЬНИЙ ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ

В сільському господарстві, як і в будь-якій іншій живій 
сфері, постійно відбувається процес пошуку оптимальних 
технологій. І як відзначають аграрії, не існує єдиних для 
всіх правильних рецептів, які б привели до максимально-
го прибутку. Тому дуже важливим є постійне розшире-
ння кругозору, дискусії зі спеціалістами та практичне 
порівняння різних методів у вирощуванні с.-г. культур. 
Так, ми завітали до багаторічного партнера ТОВ «Сервіс-
-Агрозахід» – компанії «Україна 2001» і присвятили декілька 
годин спілкуванню та огляду полів разом з директором 
«Сервіс-Агрозахід» Романом Романовичем Процем та 
Олександром Петровичем Камінським – виконавчим 
директором ТОВ «Україна-2001», який не притримується 
категорично якогось одного методу, а сміливо експери-
ментує та знаходить таким чином ті самі оптимальні для 
себе технології.

Компанія «Україна 2001» була створена у 2001 році в 
Теофіпольському районі Хмельницької області, розши-
рившись з того часу й на інші райони, земельний банк 
сьогодні налічує приблизно 40 тис. га. У 2005 році товари-
ство придбало Теофіпольский цукровий завод, провівши 
там реконструкцію і, таким чином, забезпечивши власну 
переробку цукрового буряку. На сьогоднішній день під-
приємство працює над відкриттям найпотужнішої в Європі 
біогазової установки. Останні роки «Україна 2001» має про-
блеми з дефіцитом вологи у ґрунті, тому з сівозміни були 
виключені такі культури як соняшник та ріпак, які багато її 
споживають; відбувається відповідне коригування обробі-
тку ґрунту, всі роботи здійснюють в стислі строки тощо.

Олександр Петрович Камінський ділиться думками:
«В сучасному землеробстві та відносинах всередині 

бізнесу для мене не важливо тільки купити – це дуже 
просто, є гроші – купляєш. В першу чергу треба усвідомлю-
вати, що саме необхідно, для чого, як воно буде працювати. 
З Романом Романовичем ми спілкуємося не про продукти, 
а про технології, визначаємо, що треба впровадити, що 
відкоригувати, а визначення та обговорення конкретного 
продукту – це вже останній крок. Адже засобів є багато, але 
в їх використанні велику роль грає технологічний підхід».

Цього року на підприємстві негативний вплив вчинили 
приморозки. Через це затримали термін посіву кукурудзи 
та сої. Тим не менш, враховуючи складнощі ТОВ «Украї-
на-2001» закінчує рік з непоганими результатами: середня 
врожайність пшениці 7,5 т/га, ячменя ярого пивоварного 
6,3 т/га. Намолотили вже 300 га сої, наразі врожайність 
3,3 т/га, прогнозують, що вона не знизиться. Від початку 
вересня розпочалася епопея збирання цукрового буряку, 
якого тут посіяно приблизно 7 тис. га. Вологи цьогоріч 
більше, збирати легше, але врожайність на такій великій 
території не може бути однакова: десь дощів було зовсім 
мало, десь схили, десь ґрунти складні. Але ми побували під 
час збирання буряку на полі, де врожайність за поточним 

результатом має бути 700 ц/га – це хороший показник.
«Хочеться розповісти про використання мікродобрив 

Intermag, які ми вже давно купуємо в «Сервіс-Агрозахід» та 
пробуємо вносити на різні культури, – каже Олександр 
Петрович. –Я не можу сказати, що сталося щось револю-
ційне, але ми йдемо шляхом різних випробувань і бачимо 
невеликі, але в комплексі важливі результати. Наприклад, 
використання калію на цукровому буряку нам дало при-
бавку цукристості на 0,56%. Деякі експерименти проводи-
ли на пшениці та сої з метою збільшення врожайності, 
але нормальному дослідженню завадила критична 
відсутність вологи – то було позаминулого року. Від 
цього ж виробника Intermag пробували використовувати 
добрива з антистресовими властивостями – ОПТІСІЛ. 
Не можу сказати, що ми вже отримали якийсь серйозний 
результат – але, знову таки, це не  означає, що добриво 
чи його виробник погані. Ми самі усвідомлюємо, що нам 
треба ще працювати над технологією використання. 
Успішним у нас є використання добрива Tarnogran під 
цукровий буряк». 

- Олександре Петровичу, яких результатів ви 
прагнете досягти?

- Хочемо домогтися середньої врожайності пшениці 8 
т/га, ячменю – 7 т/га, цукрового буряку – 60 т/га. У нас для 
цього вже є фундамент. 

- Який саме фундамент?
- Моя філософія в рослинництві дуже проста – ми 

повинні належним чином зробити всі умови для рослини, 
щоб вона виросла здоровою: сівозміна, підготовка ґрунту, 
посів, волога, добрива, захист – це основне, що має бути 
правильно забезпечено в тих умовах, в яких ми працюємо. 
А тоді буде й врожай високий. Кожна технологія має право 
на існування. Тому так і є, що хтось отримує хороші врожаї 
з оранкою, хтось з дискуванням, а хтось з міні-тілом. І тут 
багато чого залежить не тільки від самої технології та умов, 
в яких вона реалізується, а ще й від певних вподобань та 
філософії аграрія. Єдиного правильного рішення для всіх 
не існує. Ми ще знаходимося в процесі пошуку кращих 
технологій для нас, але певна основа вже є. 

- Що ви цінуєте в співпраці з ТОВ «Сервіс-Агрозахід»?
- Можливість вільного спільного пошуку найкращих 

рішень. Для мене найголовніше – це професійні консульта-
ції Романа Романовича. Він часто до нас приїжджає, ми 
разом оглядаємо поля, обговорюємо нюанси – такою є 
стадія нашої співпраці, адже хороші макро-показники вже 
досягнуті, тепер треба все відшліфувати в дрібних деталях. 
Наприклад, боротьба з окремими складними бур’янами як 
берізка польова, чи внесення тих чи інших мікроелементів. 
Я отримав від Романа Романовича цінну підказку щодо 
використання такого елементу як мідь на зернових, це 
дає чудовий результат. І взагалі у нас часто бувають дуже 
продуктивні та корисні дискусії, в яких народжується бага-
то цінних рішень.

Тетяна Бєлінська 

ТОВ “Сервіс-Агрозахід”
47722, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27

тел.(факс) (0352) 25-15-00, моб.+380672438191
serviceagrozahid@gmail.com

www.serviceagrozahid.com.ua

Роман 
Проць та 

Олександр 
Камінський
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Прогнози на кінець сезону збору врожаю-2017 протягом року були різні. Непередбачуваність погодних 
умов не давала до кінця зрозуміти, чи щедрий врожай дасть земля. Прогнози цінового ринку теж говори-
ли про те, що радіти заздалегідь не варто. Втім, все у підсумку склалося так, що врожаї цього року 
зібрані на рекордному рівні, а об’єми експорту значно перевищують об’єми минулих років. Станом на 
27 вересня експортовано близько 5,47 млн тонн пшениці, 2,99 млн т ячменю, 1,22 млн тонн кукурудзи, а 
також 1,32 млн тонн олійних культур.

Ще активно триває збирання соняшнику, сої та цукрових буряків, і за нашими спостеріганнями – при 
відвідуванні господарств – може, так співпало, а може і ні, але обличчя у фермерів здебільшого щасливі 
та задоволені. Важкий досвід останніх років змусив більшість аграріїв засвоїти: технології вологозбере-
ження, економії ресурсів, дослідження та експерименти, сучасна техніка та серйозний підхід до збуту – 
це є основа, наявність якої навіть вже не потребує обговорення. Це засвоєння дало загальне підвищення 
професійного рівня галузі. Але при цьому ми помітили, що не дивлячись на надлишок інформативних 
джерел в аграрній сфері, на велику кількість семінарів та конференцій, де експерти «легко» діляться 
секретами успішного господарювання, все виявляється не так просто. Практика виявляє неодно-
значність будь-якої технології, і змушує фермерів самостійно шукати питання в полі. У власному, непо-
вторному. Тобто цінні знання залишаються дійсно цінними – їх важко здобути.

Багато хочеться говорити про знання, напевно, на це надихає вересень. Є ще один факт: знання тре-
ба вміти кристалізувати. Тобто вміти аналізувати великі потоки інформації та знаходити в них ті 
раціональні зерна, які можна відтворити на практиці. Цього ми і бажаємо аграріям, і в свою чергу, ми 
теж продовжуємо працювати над тим, щоб в нашому виданні були корисні зерна для практики.

ВІД РЕДАКЦІЇ



*В перерахунку на 
вологість зерна 14%.

Урожайність
Генетично закладений 

потенціал дозволяє отримати 
на практиці понад 15 тонн 

з гектара

Вологовіддача
Швидка віддача вологи зерном 

під час дозрівання. Висока 
рентабельність, адже зменшується 

потреба в досушуванні

Селекція
Світова експертиза в селекції нараховує 

4 науково-дослідні інститути та 2 
селекційні станції в Європі, 6 дослідних 

центрів у СНД.

Широке портфоліо гібридів, 
адаптованих до різних, у тому числі 

стресових, умов вирощування в Україні

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ, РАННІЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА І СИЛОСУ

НК Неріса ФАО 200

ц/га

129
Сумська обл.,  

Білопільський р-н,  
ТОВ АФ «Вікторія»

ц/га

115*

Житомирська обл.,  
Брусилівський р-н, 
ТОВ «Вега Агро»

ц/га

104
Полтавська обл.,  

с. Василівка, 
ФГ «Грига»

ц/га

104
Кіровоградська обл.,  
Голованівський р-н, 

АФ «Хлібороб»

ц/га

120
Вінницька обл.,  

с. Стадниця,  
ТОВ «Ольга»

ц/га

102
Хмельницька обл.,  
Красилівський р-н,  
ТОВ «Україна 2001»

* Урожайність у перерахунку 
на вологість зерна 14 %.

Консультаційний центр:  

0 800 500 449
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

www.syngenta.ua
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AGROEXPO-2017: ПІДСУМКИ
Організатори виставки: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Кірово-

градська обласна державна адміністрація, Торгово-промислова палата України, Федерація 
роботодавців України, Національна академія аграрних наук України, Асоціація підприємств-
-виробників техніки та обладнання для АПК «Украгромаш», ВГО «Українська асоціація аграрних 
інженерів».

V Міжнародна агропромислова виставка з польовою 
демонстрацією техніки AGROEXPO-2017, яка тривала з 
20 по 23 вересня, пройшла на рекордній для України 
площі – 119 100 м² (відкритий виставковий майданчик – 101 
800 м², критий – 17 300 м²).

Особливістю AGROEXPO є те, що новинки сільгосптехні-
ки світових та вітчизняних брендів можна побачити не 
тільки на статичних експозиціях, а й безпосередньо в робо-
ті в полі на спеціальному полігоні. У цьому році в роботі 
було показано 48 агрегатів (дискові борони, сівалки, плуги, 
культиватори, обприскувачі, розкидачі добрив та багато ін.) 
таких відомих іноземних брендів, як «Lemken», «Pöttinger», 
«Case H», «Väderstad», «Kuhn». Серед вітчизняних – «Ло-
зівські машини», «Червона Зірка» (Ельворті), «Укрсільгосп-
маш», «Велес-Агро», «Оріхівсільмаш» та ін.

Одним із найфеєричніших дійств на 
AGROEXPO-2017 стало стронгмен-шоу найсильніших 
атлетів України під керівництвом володаря титулу «Найси-
льніша людина світу 2004» Василя Вірастюка. Під час заходу 
було встановлено рекорд України у категорії «Спорт, 
спец. підготовка» по перетягуванню трактора агрегованого 
посівним комплексом. В якості «снаряду» була використана 
зчіпка: трактор NEW HOLLAND T8.40 та посівний комплекс 
ELVORTI ALCOR 10.0 загальною вагою 27.200 кг. Рекорд 
встановлювали четверо атлетів та, який було зафіксовано 
«Книгою рекордів України».

Всі чотири дні виставки супроводжувались широкою 
діловою програмою. У перший день пройшла панельна 
дискусія Міністерства аграрної політики та продовольства 
України спільно з Федерацією роботодавців України та за 
участі народного депутата України, почесного президента 
асоціації «Украгромаш» Анатолія Гіршфельда. Другого дня 
відбувся форум «Центральноукраїнський інвестиційний 
день». У церемонії урочистого відкриття форуму взяли 
участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки 
Корея в Україні пан Лі Янг-Гу, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Македонія в Україні Столе Змейкоскі та 
народний депутат України Сергій Тарута.

Новинкою AGROEXPO-2017 стало проведення тест-
-драйву позашляховиків та кросоверів, де кожен бажаючий 
зміг випробувати новинки світового автопрому. Крім того, 
вже традиційну виставку автомобілів «Autoland» було 
розширено до 5 500 м² та перенесено у критий виставковий 
павільйон.

Експозиція «Тваринництво та птахівництво» цього року 
зайняла площу 2000 м² («чиста» площа павільйонів). На 
експозиції була представлена велика рогата худоба, коні, 
страуси, вівці, кози, кролі, кури, перепели та багато іншої 
живності. А на другий день виставки AGROEXPO-2017 від-
відувачі змогли поласувати смачними крафтовими (ферме-
рськими) сирами та визначити найкращий.

На AGROEXPO-2017 аграрії мали змогу купити сі-
льгосптехніку всіх можливих видів дешевше. Діяли вже 
традиційні дві знижкові акції. За умовами першої, у разі 
підписання безпосередньо на виставці договорів на 
купівлю техніки, аграрій отримував знижку від 5%. Друга 
передбачала дисконт від 10%, якщо техніка придбавалась 
прямо з виставки.

Традиційно на AGROEXPO-2017 працював Всеукраї-
нський освітній ярмарок, де свої наукові потужності 
показали 39 навчальних закладів з різних куточків 
України.

Окремим блоком пройшов культурно-розважальний 
захід «Покровський ярмарок» з міні-експозиціями, конку-
рсами, частуваннями, виступами творчих колективів та 
товарами майстрів декоративно-ужиткового мистецтва 
з усіх куточків України. В рамках відбувся традиційний 
конкурс «Гарбуз-велетень». Вага гарбуза склала 46,8 кг. 
Переможець Валерій Помазан з селища Кожанка Київської 
області отримав у подарунок 32-дюймовий телевізор. У 
минулому році найбільшого гарбуза виростив житель 
Олександрівського району Сергій Куценко. Його гарбуз 
заважив на 63 кг.

Загалом у V Міжнародній агропромисловій виставці 
з польовою демонстрацією техніки AGROEXPO-2017 взя-
ли участь 585 профільних компаній та 530 учасників 
«Покровського ярмарку». За чотири дні виставку відвідало 
27 250 осіб (у минулому році за три дні – 20 700).

Коментарі учасників виставки
Ківерник В`ячеслав Анатолійович, директор 

Торгового дому:
«На виставці «АгроЕкспо» цього року компанія 

«Ельворті» представила 7 нових машин. Це – сівалки 
зернові, сівалки пропашні для висіву соняшника і кукурудзи, 
обприскувач TETIS з довжиною штанги 28 м, культиватор 
суцільного обробітку ґрунту POLARIS 5-рядний і борона 
дискова ANTARES 8х4. На сьогодні на ринку України анало-
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гів така борона не має, вона розрахована під потужний 
трактор 400-450 к.с. 

Також цього року приймаємо активну участь у польових 
демонстраціях. Показуємо широку номенклатуру нашої 
продукції: зернові сівалки ASTRA 6, дискові борони PALLADA 6, 
обприскувач  TETIS 24 і посівний комплекс ALCOR 10.

Компанія «Ельворті» на виставці завжди старається 
бути однією із найбільш помітних, найкраще представле-
ною. Цього року ми оформили нашу експозицію у стилі 
українського подвір’я – з хатою та млином. Відвідува-
чі мають змогу зайти та ознайомитись з історією 
заводу «Ельворті», ми представили фотоекспозицію від 
засновників заводу, англійських підприємців Роберта і То-
маса Ельворті, які заснували його 1874 року. Гості мають 
змогу оглянути виставку з висоти та зробити селфі на 
площадці, яка користується дуже великим попитом у 
відвідувачів». 

Олександр Погрінчук, менеджер компанії «НФМ 
АГРО» у Кіровоградській обл.: 

«Компанія «НФМ АГРО» є офіційним дистриб’ютором 
Case IH в Україні та представляє на ринку всю лінійку техні-
ки цього бренду – трактори, комбайни, обприскувачі та 
причіпну техніку. Цього року на виставці «АгроЕкспо» пре-
зентували напівнавісний оборотний 6-корпусний плуг Rabe 
Super Albatros (Німеччина), призначений для оранки як ва-
жких, так і легких піщаних ґрунтів; та компактор чеського 
бренду BEDNAR – це 6-метровий агрегат для передпосівної 
підготовки ґрунту, який дуже широко використовують у 
господарствах, що сіють бобові. 

Компанія «НФМ АГРО» у м. Кропивницький має своє 
представництво – офіс і склад запасних частин з по-
стійною наявністю більш ніж 20 000 найменувань. В Україні 
– найбільша технічна база, 8 сервісних центрів, парк нових 
обладнаних сервісних автомобілів і більше 100 фахівців, які 
здатні оперативно реагувати на будь-які непередбачені 
ситуації по всій території України. 

Від виставки маємо дуже позитивне враження, з кожним 
роком вона збільшує свої об’єми. До нашого стенду під-
ходять аграрії з усієї України – із Житомирської, Мико-
лаївської, Одеської, Черкаської, Хмельницької і, звичайно, 
Кіровоградської областей. Це клієнти, перед якими ми вже 
себе добре зарекомендували, вони нас знають, але тут 
цікаво зустрітися, є час поспілкуватися. Фермери діляться 
з нами тими чи іншими питаннями, а ми маємо змогу 
вчасно на них відреагувати. Наступного року плануємо 
зайняти більшу площу і більш повно представити свій 
асортимент». 

 Андрій Сорока, керівник відділу маркетингу 
компанії «Агротерра»:

«На виставці «АгроЕкспо» наша компанія представила 
свій проект FreeFARM, який спеціалізується на точному 
землеробстві. Це технології Strip-Till, Seed Dressing і роз-
чинення мінеральних добрив. Проект FreeFARM за досить 

не довгий час відзначився тим, що аграрії побачили його 
ефективність, побачили, що є альтернативні рішення, 
які дають можливість економити кошти, отримувати 
більші врожаї при менших затратах. Зараз проект уже 
динамічно працює у Східній, Західній, Північній і Південній 
Україні. 

Економія коштів відбувається завдяки новітній техно-
логії обробітку ґрунту Strip-Till (полосовий обробіток), 
збереженню ресурсів, енергозбереженню і також технології, 
що дозволяє заощаджувати вологу у ґрунті, зменшувати 
кількість технологічних операцій, у результаті – збільшу-
ючи врожаї. 

Потрібно розуміти те, що ми не можемо впливати 
на ціну продукції на зовнішніх ринках, але ми завжди 
можемо впливати на свою собівартість. Тобто з 
1 гектара при менших затратах можна отримувати 
більше прибутку. 

Ми представили агрегати для  технології Seed Dressing, 
яка передбачає управління вегетацією рослини. Завдяки цій 
технології ми можемо вносити добрива тоді, коли рослині 
це потрібно, у будь-якій фазі розвитку, адже рослина 
протягом свого періоду вегетації споживає добрива нері-
вномірно. Додаткове обладнання на самохідних обприску-
вачах та набір форсунок дозволяють вносити добрива не 
тільки зверху, а й на корінь і під саму рослину. Отримуємо 
економію добрив, і даємо рослині добрива тоді, коли їй 
потрібно. 

Також були представлені агрегати для роботи з покри-
вними культурами. Завдяки ним можемо значно економити 
на внесенні мінеральних добрив, пестицидів, гербіцидів. 
Наше обладнання – зональний ролер американського 
виробництва фірми DAWN, який придавлює покривну 
культуру і одночасно готує стрічку, в яку потім буде йти 
сівалка і сіяти. 

На виставці ми зустріли багато аграріїв, які цікавля-
ться новими технологіями та сучасними тенденціями 
розвитку сільського господарства».

www.agroprod.biz
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ: ВІД КОЛГОСПУ – ДО АГРОБІЗНЕСУ

Як відомо, головною метою агропромислового комплексу є задоволення потреб 
населення в продуктах харчування, а промисловості – в сільськогосподарській си-
ровині. При цьому сільське господарство є базисом суспільства. Від стану розвитку 
рослинництва і тваринництва багато в чому залежать можливості підвищення життєво-
го рівня українського народу.

Сучасне становлення аграрного бізнесу України про-
йшло тривалий шлях. Реформування було проведено у два 
етапи: перший – з 1991 по 1999 р. – формування нормати-
вно-правової бази, розробка реформ і спад виробництва та 
другий (з 2000 р.) – після проведення реформ і одержання 
від них певних позитивних результатів – створення приват-
них підприємницьких структур. В сільському господарстві 
України можна виділити чотири основні групи виробників 
сільськогосподарської продукції:

1. Домашні господарства населення (45% виробництва 
загального обсягу сільськогосподарської продукції);

2. Приватні підприємства;
3. Підприємства колективної власності (обслуговуючі 

кооперативи);
4. Господарські товариства. 

Ще задовго до паювання земель сільськогосподарсько-
го призначення (1991–1996 рр.) виробництво сільсько-
господарської продукції зменшилося на 41,2%. Отже, 
причиною спаду було не паювання земель, як на цьому 
наполягають окремі політичні сили, а, навпаки, стриму-
вання цього процесу та несприятлива для сільського 
господарства цінова політика. Після паювання земель спад 
виробництва продовжувався і його апогей припадав на 
1999 рік. У 1999 р. порівняно з 1990 р. виробництво валової 
продукції зменшилося на 51,3 %, у тому числі рослинництва 
– на 46,8 % і тваринництва – на 55,1 %. Після реформування 
колгоспів і радгоспів створено сільськогосподарські під-
приємства ринкового типу, розширено землекористування 
фермерських і господарств населення, виробництво почало 
стабільно збільшуватися.

Сільськогосподарські підприємства (колгоспи, радгоспи, 
міжгосподарські підприємства) у 1990 р., використовую-
чи 93,7 % сільськогосподарських угідь, виробили 69,4 % 
продукції, у 1999 р. відповідно на 82,2 % угідь виробили 38,3 % 
продукції, а у 2008 р. ці показники дорівнювали 47 і 40,4 %. У 
2016 р. відповідно 54,4 і 57,2 %. Отже, у процесі реформування 
здійснено перерозподіл земель між сільськогосподарськими 
підприємствами, фермерськими й особистими селянськими 
господарствами. Реформування аграрних підприємств при-
звело до позитивних організаційних зрушень, що забезпечило 
приріст продукції сільського господарства.

Протягом 2000-2016 рр. розвиваються нові господарські 
формування, що створюються шляхом оренди землі 
потужними промисловими підприємствами, фінансовими 
і сервісними структурами, які інвестують кошти у агрови-
робнцтво. Це трансрегіональні високоінтегровані корпорати-
вні структури – «агрохолдинги». Особливістю таких великих 
за розмірами підприємств є те, що у них існує поглиблена 
спеціалізація діяльності, здійснення сільськогосподарського 
виробництва відбувається на розосереджених по сільських 
територіях (районах, областях) орендованих землях, 
вони мають змогу організовувати переробку сільсько-
господарської сировини й уникати монопольного економі-
чного впливу переробних підприємств, раціональніше 
використовують існуючу вітчизняну та іноземну потужну 
техніку. Негативною стороною діяльності аграрних холди-
нгових формувань, які призводять до зростання соціально-
-економічної напруги на селі, вимивання коштів із сільських 
територій, у тому числі за рахунок:

– розвитку монополізації, перерозподілу власності та 
зниження життєвого простору для діяльності інших орга-
нізаційно – правових форм господарювання;

– загострення соціальних проблем на селі через 
вивільнення зайвих працівників і зростання безробіття;

– недонадходження податкових платежів у місцеві 
бюджети;

– поглиблення дисбалансу галузевої структури сільсько-
господарського виробництва і нераціонального використа-
ння землі;

– недостатньої участі у розвитку сільських громад і 
територій;

– слабого суспільного і громадського контролю за їх 
діяльністю.

Сільське господарство України протягом 
2010-2016 років демонструвало позитивну динаміку розвитку. 
Так, у 2016 р. одержано найвищий за всю історію сільсько-
господарського виробництва України урожай зернових культур 
– 66,1 млн т, проти 50,1 млн т у 1990 р. і 24,4 млн т у 2000 році. 

Виробництво зросло на 34%, експорт у вартісному вира-
женні – на 54%, частка сектора у ВВП країни збільшилася з 
7,5% у 2010 році до 11,6% у 2016 році.

Протягом 2010-2017 років в Україні відбувалося 
найбільше зростання виробництва соєвих бобів, удвічі – 
насіння соняшнику, в 1,75 разу – зернових і зернобобових. 
Вирощування іншої рослинницької продукції, в тому числі 
працемісткої овочевої та плодово-ягідної, зросло менш 
суттєво. У тваринництві збільшилося виробництво м'яса – 
винятково завдяки птахівництву, а виробництво молока та 
яєць – незначно знизилося.

Зокрема, під тиском кон’юнктурних чинників, цінової 
ситуації та інших суб’єктивних обставин у 2016 році у 
підприємствах усіх форм власності було вироблено 72,7 % 
продукції рослинництва і 23,7 % продукції тваринництва, 
зокрема у сільськогосподарських підприємствах, відповід-
но 78,1 і 21,9 %. Показники сучасного стану виробництва 
свідчать про розбалансованість галузевих пропорцій, в 
яких раніше раціонально поєднувалися потенційні мож-
ливості виробництва кожного окремого виду продукції в 
загальній системі основних, допоміжних і підсобних галу-
зей. Варто пам’ятати, що тваринництво споживає рослин-
ницьку продукцію і є продовженням ланцюга створення 
доданої вартості. Продукція тваринництва є сировиною 
для харчової промисловості. 

Все це свідчить про посилення спеціалізації вітчизняного 
агросектору на вирощуванні зерна та насіння олійних, а 
також про поступову деградацію тваринництва, котре дає 
продукцію з високою доданою вартістю за умови глибокої 
переробки на вітчизняних підприємствах. 

Одна з головних причин – укрупнення аграрних ви-
робників. Сумарний земельний банк найбільших агрохолди-
нгів з банком землі понад 10 тис га зріс із 6,1 млн га (32% 
посівної площі) у 2010 році до 7,3 млн га (39% посівної 
площі) у 2016 році.

Аграрні холдинги зацікавлені у виробництві значних 
обсягів товарного зерна та олійних культур, на які є по-
стійний попит на світових ринках. Вирощування цих культур 
порівняно з овочівництвом, садівництвом і тваринництвом 
вимагає менше інвестицій і робочих рук, забезпечує швид-
ший оборот капіталу.
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Подвоєння за цей час використання мінеральних добрив 
та пестицидів посилило навантаження на екосистему. 
Внесення органічних добрив знизилося з 0,6 тонн на га до 
0,48 тонн на га, головним чином – переважно через зменше-
ння поголів'я ВРХ та свиней.

Незважаючи на те, яким шляхом формувалися 
агрохолдинги (чи трейдери інтегрували переробні та ви-
робничі потужності, чи переробники інтегрували сільгосп-
підприємства і поступово виходили на міжнародні ринки, 
чи фінансові спекулянти з метою підготовки до перепрода-
жу консолідованого аграрного бізнесу іншим зацікавленим 
компаніям), спонукальними мотивами до вливання капіталу 
в аграрне виробництво шляхом формування цих структур 
стало прагнення власників капіталу примножити його в 
довгостроковій перспективі за рахунок наступного:

1. Можливість отримувати надприбутки від виробничої 
діяльності за рахунок сировини, налагодження велико-
товарного агропромислового виробництва і просування 
на ринки кінцевої продукції з усуненням комерційних 
посередників;

2. Отримання додаткової ренти за рахунок прямої чи 
непрямої державної підтримки, в тому числі адміністрати-
вної, без врахування пріоритетів державної аграрної 
політики, вирішення проблем аграрного землекористуван-
ня, розвитку малого і середнього агробізнесу, забезпечення 
життєдіяльності селянства;

3. Порівняно низькі витрати на концентрацію землі на 
орендній основі;

4. Легкий доступ до інвестиційних ресурсів;
5. Наявність низької вартості робочої сили;
6. Висока капіталізація виробництва.
Отже, підвищений рівень капіталізації окремих сегментів 

аграрного сектору є наслідком надмірної експлуатації 
природно-ресурсного потенціалу, свідченням чого виступає 
нарощування посівних площ сільськогосподарських 
культур експортної спрямованості. Зростання обсягів сі-
льськогосподарського виробництва і капіталізації суб'єктів 
аграрного підприємництва не завжди супроводжується 
зростанням добробуту місцевого населення, оскільки 
роботодавець націлений на максимізацію прибутку, а не 
на комплексний розвиток сільських територій шляхом 
диверсифікації структури місцевого господарства.

Капіталовкладення в аграрний сектор у 2016 р. станови-
ли 45,2 млрд грн. або 4,4 млрд грн. у цінах 2001 р. Капіта-
лізація аграрного сектору завдяки іноземним інвестиціям 
сьогодні знаходиться на рівні 2007 року. 

Незважаючи на деякий приріст капітальних інвестицій 
і зростання обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, рівень оплати праці в агробізнесі залишається 
нижчим ніж в загальному по економіці. Зокрема, так і не 
вдалося подолати розрив між середньою заробітною 
платою в цілому по Україні та відповідним показником у 
сільському господарстві. У 2016 році цей розрив становив 
майже 1000 гривень. Разом із тим на тлі падіння ділової 
активності в інших сферах економіки, відносне відставання 
зменшується, що відбувається за рахунок швидшого росту 
оплати праці в агросекторі порівняно з іншими сферами 
економіки.

Кредити та інші шляхи фінансування
В 2016 році аграрні виробники мали можливість залучити 

фінансування завдяки наступним інструментам: банківське 
кредитування, інвестиції, агарні розписки, товарні кредити, 
вексельне фінансування. Зокрема, кількість фінансових 
небанківських компаній на ринку України в 2016 році 
збільшилась до 642 організацій, що на 108 організацій більше 
в порівнянні до 2015 року. Кількість лізингових компаній в 
2016 році скоротилась на 27 організацій до 240.

На ринку банківських кредитів для сільського 
господарства найбільш поширеними брендами є Credit 
agricole Ukraine, Ukrsibbank, Aval, Piraeus bank, Alfa bank, OTP 
bank та Agroprosperis bank.

Загальним трендом у банківському кредитуванні 
аграрної галузі є фінансування оборотного капіталу, напри-
клад для закупівлі насіння, добрив або паливно-мастильних 
матеріалів. Банкіри більше відкриті до співпраці з виробни-
ками орієнтованими на виробництво зернових та олійних 
культур, найбільш поширених в Україні.

Загальна сума кредитів, наданих сільськогосподарським 
підприємствам, зберігає сезонну динаміку в перерахунку в 
національну валюту. Так, в липні 2017 року вартість кредитів 
в галузі зросла в порівнянні до грудня 2016 року на 7,4% 
до 59,4 млрд. грн., що залишається в притаманному цьому 
періоду тренді і позитивно характеризує ринок. Просте-
жується тенденція нарощення вартості нових кредитів в 
другому та третьому кварталах, що зумовлено сезонністю 
українського сільського господарства.

Вартість нових кредитів, виданих аграрним ви-
робникам у липні 2017 року, сягнула 7 млрд. грн., що 
на 3,2% менше в порівнянні до аналогічного періоду 
2016 року (7,2 млрд. грн.), враховуючи кредити у форматі 
овердрафт.

Частка нових кредитів виданих аграрним виробникам у 
гривні склала 80% на липень 2017 року. За липень 2017 року 
вартість нових виданих кредитів продемонструвала зроста-
ння на 3,7% в порівнянні з липнем 2016 року.

Вартість нових кредитів виданих в іноземні валюті 
скоротилась на 23,4% до 1,4 млрд. грн. в порівнянні з липнем 
2016 року. Так, українські аграрні компанії за 2016 рік залу-
чили 97,4 млн. євро від ЄБРР. Портфель зобов’язань аграрних 
компаній перед Міжнародною фінансовою корпорацією 
сягнув на початок 2017 року 411,6 млн. дол. США.

У 2017 року українські публічні аграрні компанії 
продемонстрували відновлення вартості цінних паперів на 
міжнародних фондових ринках. Дві компанії, KERNEL та MHP, 
залишаються драйверами зростання капіталізації аграрних 
холдингів. 

У серпні 2017 року загальна ринкова вартість цін-
них паперів українських публічних аграрних компаній 
склала 3,4 млрд. доларів США. 74% вартості вибраних 
компаній є KERNEL – 39% (1,3 мдрд. дол. США), MHP – 35% 
(1,2 млрд. дол. США), ASTARTA – 11% (387 млн. дол. США) та 
IMC – 2,7% (91,8 млн. дол. США).

Проте нині існують проблеми фінансування, так 
фінансові потреби сільського господарства України 
становлять:

– щорічний дефіцит оборотних коштів для забезпече-
ння нормального виробничого процесу в рослинництві – 
200-260 млрд. грн.;

– щорічний дефіцит оборотних коштів для забезпече-
ння нормального виробничого процесу в тваринництві – 
180-235 млрд.

В найближчі 5 років обсяги інвестиційної діяльності в 
сільському господарстві повинні досягти 240-310 млрд. грн.

Що робити для покращання ситуації в аграрному 
секторі? Насамперед створити передумови для формування 
інфраструктури кредитування під заставу землі: створення 
належного нормативно-правового поля; використання 
міжнародних схем реінвестування; державна і комерційна 
фінансова підтримка. При цьому створення відповідної 
інфраструктури вимагатиме створення: Державного 
земельного банку, Всеукраїнського земельного резерву, 
Державної страхової аграрної компанії, Фонду надання, 
гарантування та підтримки аграрних кредитів.

Петро Пуцентейло

Використані джерела:
1. http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/vidi_
silskogospodarskikh_pidpriemstv_v_ukraini
2. http://agronews.ua/node/74741
3. http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/investitsii_
finansuvannya
4. http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/poperedni_vidannya_doing_
agribusiness/vipusk_2016_r
5. http://mriya.ua/
6. http://www.afo.com.ua/uk/wdm-chrematistic
7. http://www.ukrstat.gov.ua/





Ваш прибуток.
Озимі культури 
2017-2018.
ЗУ Україна
Гібридна озима пшениця:
ХЮЛЮКС 
ХЮБЕРІ 
Озима пшениця
МУЛАН (еліта та 1-ша репродукція)

БОНАНЗА, ФРАНЦ, 
ГЮСТАВ
Озимий ячмінь 
НАОМІ (еліта та 1-ша репродукція)

ЛОРЕЛЕЙ
Озимий пивоварний ячмінь 
ЗУ МАТЕО
Гібридне озиме жито
ЗУ ПЕРФОРМЕР 
ЗУ МЕФІСТО 
ЗУ ДРАЙВ 

www.saaten-union.com.ua

«АГРО-ПОДІЛЛЯ» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ

16 вересня на Хмельниччині відбулася обласна виставка «Агро-Поділля 
2017», на якій демонструвалася продукція провідних вітчизняних та зарубі-
жних виробників, сільськогосподарська техніка та обладнання. У широкому 
асортименті гостям та жителям області була представлена також промислова 
та продовольча продукція, зокрема харчової та переробної промисловості, 
засоби захисту сільськогосподарських рослин, вироби народних умільців та 
багато іншого.

Цьогоріч на участь у виставці було запрошено понад 400 учасників з 
різних регіонів України. Завітали на Хмельниччину і зарубіжні гості з Польщі 
та Білорусі.

Тридцять фірм і компаній з виробництва та продажу сучасної техніки 
для сільського господарства представили новітні модифікації комбайнів, 
тракторів, сівалок, плугів, малої техніки для господарств.

Учасників, організаторів та усіх, кого зібрала навколо себе  30-та ювілейна 
виставка «Агро-Поділля 2017» привітав голова обласної ради Михайло 
Загородний.

Важливою і почесною справою назвав керманич області пропагування 
в державі досягнень Хмельниччини в галузі АПК, адже з року в рік активно 
технічно і технологічно модернізується аграрне виробництво.

Джерело: http://km-oblrada.gov.ua



Хімічний склад:

P K Ca

Марка "А" 17 2 27

Марка "Б" 13 23 23

Марка "Д" 12 18 25

Марка "К" 10 30 20

Марка "О" 6 33-38 20

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

Властивості:
• містить розчинний у мінеральних кислотах Фосфор, Калій – у формі калійної солі, Кальцій – в 

оксидній формі та низку мікроелементів (сірку, магній, бор, кремній, цинк, молібден, марганець);
• Кальцій на кислих та підкислених ґрунтах вивільняє зі зв'язаних форм фосфор, калій та інші 

елементи й переводить їх у більш рухомі – доступні для живлення рослин форми;
• покращення ґрунтового середовища сприяє підвищенню врожайності (до 30%) та якості с/г 

культур (білок, сахаристість, олійність...);
• підвищення родючості та розкиснення ґрунту.

Сірка + Магній + Бор + Цинк + Молібден 
+ Марганець + Кремній до 16%



Хімічний склад:

Калій (К2О) – 42-45%
Магній (MgO) – 4-7% 
Сірка (SO3) ≤ 3%
Кремній ≤ 5%
Кальцій + Натрій + Залізо + Цинк до 20%

КАЛІЙМАГ-АГРО™
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

та інші
мінеральні добрива

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

ФОСФОРИТНЕ 
БОРОШНО

КалійМаг-АгроТМ є малохлорним добривом, яке виробляється у кристалічній та 
гранульованій формах та поєднує у своєму складі досить високу концентрацію калію разом 
із низкою цінних мікроелементів. Ефективність дії Калію з Магнієм у поєднанні вища, ніж 
внесення їх окремо.

Магній відповідає за утворення у листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на формування 
вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, внаслідок чого у рослин формується 
більш потужна коренева система.

Кремній підвищує ефективність споживання рослинами азоту, фосфору, бору, марганцю 
та ін. мікроелементів.
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ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ҐРУНТОВІ ГЕРБІЦИДИ – 
КЛЮЧ ДО ЧИСТИХ ПОСІВІВ

Вирощування сільськогосподарських культур є складною і водночас надзвичайно від-
повідальною справою, успішно впоратися із якою можуть далеко не всі. На шляху до отри-
мання високих врожаїв постійно стоять «маленькі», а іноді і «не дуже» перепони: зливи, 
градобої, посухи, враження шкідниками та хворобами, поява бур’янів. І це далеко не повний 
перелік факторів, що можуть значно знизити чи навіть повністю знищити уже вирощений 
урожай. Проте, розпочнемо з початку. 

Від висіву і до початку активної вегетації більшість 
сільськогосподарських культур є достатньо чутливими 
до умов навколишнього середовища. Вони потребують 
відповідний поживний режим, наявність достатньої 
кількості ґрунтової вологи, хороший рівень освітлення 
та багато іншого. Проте, вагомим аргументом «проти» 
є небажана рослинність (бур’яни). За різними даними 
потенційна забур’яненість ріллі становить від 400 млн. до 
2 млрд. насінин/га. Їх шкодочинність загальновідома. 
Почергово проростаючи протягом усього весняно-літ-
нього періоду (навіть за  понижених температур повітря), 
бур’яни починають вегетувати ще задовго до культурних 
рослин, затінюючи їх та конкуруючи за поживні речовини. 
В результаті чого культура ще на початкових етапах росту 
недоотримує значну частину поживи та сонячної енергії, 
рослини розвиваються нерівномірно та закладають низьку 
урожайність. Тому дуже важливо забезпечити чистоту посі-
вів від бур’янів саме у перші критичні фази розвитку, коли 
закладаються найважливіші вегетативні та репродуктивні 
органи. Це забезпечить формування високопродуктивних, 
конкурентних  посівів та знизить витрати на подальший 
захист. 

У посівах найбільш поширених на сьогодні, – кукуру-
дзи, соняшнику та сої, одним із найбільш дієвих заходів 
контролю бур’янів є застосування ґрунтових гербіцидів. 
Ці культури порівняно повільно ростуть на ранніх етапах 
розвитку та мають так званий «гербокритичний період» 
(перші 30-40 днів розвитку), забур’яненість посівів під час 
якого призводить до значного зниження урожайності. 
Використання ґрунтових гербіцидів забезпечить надійний 
захист посівів на початкових етапах розвитку,  у результаті 
чого рослини гарно розвинуться та закладуть потенціал 
урожайності. 

Саме тому для ефективного контролю однорічних та 
багаторічних широколистяних та однорічних злакових 
бур’янів компанія НОПОСОН-АГРО рекомендує препарати 
АВАТАР та СОФІТ.

АВАТАР – селективний ґрунтовий гербіцид для 
досходового застосування у посівах кукурудзи, соняшнику 
та сої. 

Механізм дії препарату полягає у інгібуванні процесів 
проростання насіння та пригніченні клітинного дихання у 
коренях рослин. 

Локалізуючись у верхньому шарі ґрунту, АВАТАР 
засвоюється паростками та корінням бур'янів, що 
проростають. В наслідок чого у чутливих рослин зупиняє-
ться синтез білку та вони гинуть ще до виходу на поверх-
ню ґрунту. Проте слід відмітити, що АВАТАР, як і інші 
гербіциди групи хлорацетамідів, не ефективний проти 
бур'янів, які уже проросли на момент внесення.

За дотримання регламенту застосування АВАТАР 
забезпечує ефективний довготривалий контроль широкого 
спектру бур’янів найбільш шкодочинними із яких є: щири-
ця звичайна, лобода біла, пальчатка кровоспиняюча, паслін 
чорний, портулак городній, зірочник середній, мишій, 
плоскуха звичайна та ін.

Даний препарат добре поєднується із іншими ґрунтови-
ми гербіцидами, може застосовуватися у системах 

часткового або нульового обробітку ґрунту, має швидкий 
період напіврозпаду та безпечний для наступних культур, 
тому не створює обмежень по сівозміні. 

Внесення гербіциду АВАТАР варто проводити до 
або після сівби культури, але не пізніше ніж за 3-4 доби 
до появи сходів. Препарат починає діяти відразу після 
внесення та контролює небажану рослинність протягом 
4-8 тижнів залежно від ґрунтово-кліматичних умов.

Таблиця 1. Рекомендації щодо використання препарату 
АВАТАР

Культура Види 
бур'янів

Спосіб та час 
обробки, 

обмеження

Норма 
витрати пре-
парату, л/га

Кукурудза Однорічні 
злакові та 
дводольні

До або відразу 
після посіву, 
але не пізніше 
ніж за З-4 дні до 
появи сходів

2,0-3,0
Соняшник 1,5-2,5
Соя 1,5-2,5

Також слід відмітити, що залежно від механічного складу 
ґрунту та вмісту гумусу норма внесення препарату може 
змінюватися від мінімальної – на легких мало гумусних 
ґрунтах до максимальної – на важких суглинкових з підви-
щеним вмістом гумусу.

Таблиця 2. Норми витрат препарату АВАТАР залежно 
від типу ґрунту

Тип ґрунту Норма витрати 
препарату, л/га

Соняшник, 
соя

Кукурудза

Легкі малогумусні 1,5 1,5-2,0

Суглинкові з вмістом гумусу 
до 4% 2,0 2,0-2,5

Важкі суглинкові з вмістом 
гумусу 4-5% 2,5 2,5-3,0

Для отримання високої ефективності препарату 
обов’язковими умовами є вирівняна поверхня поля 
із дрібно-грудочкуватою структурою ґрунту, достатня 
кількість запасів ґрунтової вологи та рівномірний роз-
поділ робочого розчину препарату по поверхні ґрунту. 
Без достатньої кількості вологи у верхньому шарі ґрунту 
препарат виявляє низьку ефективність, тому в посушливих 
умовах критично необхідним є  проведення заробки гербі-
циду у ґрунт з обов’язковим прикочуванням. 

Цілком заслужено побутують думки, що хлорацетамі-
ди токсичні по відношенню до культури. Так, при певних 
умовах (понижені середньодобові температури повітря, 
промивання значними опадами, перевищення норми 
внесення) існує ризик прояву фітотоксичної дії препарату 
на культурні рослини, проте його можливо знизити або 
навіть виключити дотриманням регламенту застосування. 
Окрім того, користь від знищення бур’янів, забезпечення 
чистоти посівів та зростання урожайності цілком нівелю-
ється деяким пригніченням культурних рослин, яке до 
того ж швидко проходить. (Для додаткових консультацій, 
щодо застосування препарату ви можете звернутися до 
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регіональних представників «НОПОСОН-АГРО» у своїй 
місцевості.)

За дотримання цих нескладних правил препарат 
АВАТАР забезпечить надійний захист ваших посівів про-
тягом тривалого періоду, прибере необхідність проведе-
ння міжрядних обробітків ґрунту та відтермінує період 
застосування страхових гербіцидів. 

АВАТАР є надзвичайно ефективним проти великої 
кількості бур’янів, проте для збільшення спектру його дії 
та зменшення норм внесення можливе його поєднання у 
бакових сумішах із препаратом СОФІТ. 

СОФІТ – високоефективний ґрунтовий селективний ге-
рбіцид, невід'ємна складова захисту соняшнику, овочевих 
та інших культур від однорічних широколистяних та деяких 
злакових бур'янів

Даний препарат забезпечує довготривалий контроль 
більшості однорічних дводольних та деяких однодо-
льних бур’янів, має широкий діапазон строків внесення, 
проявляє як ґрунтову, так і страхову дію, не виявляє 
фітотоксичності до культурних рослин. Окрім того, СО-
ФІТ є хорошим партнером для бакових сумішей і може 
використовуватися в умовах нульового та мінімального 
обробітків ґрунту.

Діюча речовина препарату є інгібітором процесів 
фотосинтезу у чутливих рослин. Проникаючи через 
проростки та корені бур’янів, рухається по ксилемі, блоку-
ючи фотосинтез та порушуючи обмінні процеси в коренях, 
що в свою чергу і призводить до загибелі рослин, тому зни-
щує  як проростаючі бур'яни, так і ті, що проросли раніше.

Перші видимі ознаки дії гербіциду СОФІТ помітні 
вже через 2-3 доби після внесення у вигляді пожовтіння 
або знебарвлення паростків бур'янів, що проростають з 
насіння або через 5-7 днів для уже пророслих бур'янів. 
При чому період захисної дії залежно від грунтово-клі-
матичних умов та видового складу бур'янів може тривати 
до 10 тижнів.

Внесення препарату слід проводити до, після сівби або 
за 3-4 дні до появи сходів культури по добре підготовле-
ній, вирівняній поверхні поля із дрібногрудочкуватою 
структурою. За достатньої зволоженості ґрунту або випа-
данні дощу після обробки загортання даного гербіциду 
не потрібне, проте у посушливих умовах для підвищення 

ефективності дії рекомендується заробляння на глиби-
ну 2-3 см. Також слід відмітити, що після застосування 
препарату СОФІТ не варто проводити міжрядні обробітки 
ґрунту, оскільки це може спричинити зниження ефекти-
вності його дії. 

Норма внесення гербіциду залежить від культури, 
типу ґрунту та його механічного складу і змінюється від 
1,5 до 5,0 л/га. На легких мало гумусних ґрунтах вона буде 
мінімальною,  підвищуючись зі збільшенням вмісту гумусу у 
ґрунті та його фізико-механічних властивостей. 

Таблиця 3. Рекомендації щодо використання препарату 
СОФІТ

Культура Види 
бур’янів

Спосіб та 
час обробки

Норма 
витрати 

препарату, 
л/га*

Соняшник Однорічні та 
багаторічні 
широко-
листяні та 
деякі злакові 
бур'яни

Внесення 
до висіву, 
після висіву 
культури або 
за 2-3 дні до 
появи сходів

1,5-4,0
Соя 3,0-4,0
Картопля 3,0-4,0
Морква 2,0-3,0
Горох (на 
зерно)

3,0-5,0

Горох 
(овочевий)

2,0

Коріандр 3,0-4,0
Вищеописані ґрунтові гербіциди АВАТАР та СОФІТ є 

надзвичайно дієвими, проте кожен проти свого обмежено-
го спектру бур’янів. А тому для підвищення ефективності 
дії даних препаратів варто застосовувати їх комплексно 
у бакових сумішах. Таке поєднання АВАТАРУ та СОФІТУ 
забезпечує розширення спектру контрольованих бур’янів 
у посівах культурних рослин, зменшує норми застосування 
та подовжує період захисної дії. Окрім того, використання 
таких бакових сумішей є хорошою основою для «стартово-
го» росту і розвитку рослин, оскільки забезпечує чисті 
від бур’янів посіви у надзвичайно важливі початкові фази 
та створює хороші умови для подальшого застосування 
страхових гербіцидів.

На сьогодні, у посівах кукурудзи, соняшнику, сої та 
інших культур можливе використання декількох варіа-
цій хімічного захисту рослин: застосування ґрунтових 
препаратів та післясходових (страхових) гербіцидів. Все 
більшої популярності набуває післясходова система 
захисту. І першочергово це стосується соняшнику, де 
можливе використання гібридів стійких до імідазолінонів 
та сульфонілсечовин. Проте, зважаючи на екстремальні 
погодні умови у весняний період декількох останніх років, 
повільний ріст культурних рослин  та високий рівень засмі-
чення полів насінням бур’янів дуже часто виникає необхі-
дність застосування страхових гербіцидів, ще до досягне-
ння культурою відповідної фази розвитку для безпечного 
внесення. Саме тому застосування ґрунтових гербіцидів є 
ключовим у збереженні чистоти посівів у гербокритичний 
період, а у поєднанні із післясходовою системою захисту 
забезпечить максимальний контроль бур’янів аж до збира-
ння врожаю. 

Тож будьте далекоглядними, використовуйте АВАТАР і 
СОФІТ та плануйте майбутній урожай уже сьогодні, а компанія 
«НОПОСОН-АГРО» стане вашим надійним партнером.

Кандидат с.-г. наук, науковий консультант 
ТОВ «НОПОСОН-АГРО» Галина Павленко

(044)406-57-83, +38(067)313-60-43
www.noposion.com.ua

Рис. 1. Ефективність дії гербіцидів АВАТАР та СОФІТ у посівах 
соняшнику (Дніпропетровська обл. 2016 р.)

а) до внесення, б) через 30 днів після внесення

а

б
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НОВІ ВИСОКОАДАПТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ – 
ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

Створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних гі-
бридів кукурудзи, адаптованих до умов вирощування кожної ґрунтово-клі-
матичної зони, є одним із найважливіших шляхів підвищення урожайності 
й покращення якості продукції цієї культури. 

Компанія «Сингента» щороку пропонує товарови-
робникам нові конкурентоспроможні гібриди, які мають 
високий потенціал урожайності та адаптовані до умов 
середовища. Так, у 2017 році до Реєстру сортів рослин 
України занесено нові високопродуктивні гібриди: СИ 
Талісман (ФАО 200), СИ Теліас (ФАО 220) і СИ Фотон 
(ФАО 260), СИ Фортаго  (ФАО 260) та СИ 
Зефір  (ФАО 430), – які за умови дотрима-
ння рекомендацій щодо технології їх вирощування 
здатні значно підвищити рентабельність сільсько-
господарського виробництва.

Характеристика гібрида кукурудзи
 СИ Талісман ФАО 200

Висока холодостійкість, ранній урожай зерна і 
силосу
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* Тип зерна: Кр.-зуб. — кременисто-зубоподібний.
** Рекомендований регіон вирощування: П – Полісся, Л – Лісо-
степ, Пн.С – Північний Степ.

Гібрид високоврожайний, скоростиглий, що до-
зволяє отримати ранній урожай зерна й поживного 
силосу для худоби. Вміст білка у зерні складає 8,8–9,5 
%, крохмалю – 72,1–74,1 %. Зерно придатне для 
переробки на крупу. СИ Талісман має добру холодо-
стійкість і толерантний до гельмінтоспоріозу, фузарі-
озу, стеблових гнилей, пухирчастої та летючої сажок. 
Саме тому він придатний для сівби в ранні строки. Це 
дає змогу отримати сходи на 5–7 днів раніше, ніж у не 
холодостійких, навіть у роки з недостатньою сумою 
активних температур. Таким чином, з’являється можли-
вість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в 
рослині інтенсивно накопичується органічна речовина.

Рекомендації
Зона 

кукурудзосіяння
Густота рослин на період 

збирання, тис./га
Полісся до 85
Лісостеп 60-80

Степ 50-55
Отримання більш ранніх сходів і швидшого розвитку 

рослин у холодостійких гібридів дозволяє підвищити 
врожайність зерна і силосної маси, особливо в ті роки, 
коли друга половина вегетації проходить у посушливих 
умовах. СИ Талісман характеризується доброю посухо-
стійкістю та високою врожайністю (рис. 1).

Рис. 1. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збира-
ння (%) гібрида СИ Талісман  у різних ґрунтово-клімати-

чних умовах, 2014–2016 рр.
Отже, можливість використання цього гібрида для 

ранніх строків сівби і короткий період вегетації також 
дають змогу оптимізувати посівну й збиральну кампанії 
та швидше звільнити поле для наступної культури, 
отримавши високу окупність витрат на вирощування.

В умовах змінних метеорологічних чинників важко 
переоцінити значення високостабільних гібридів куку-
рудзи. Саме до цієї когорти належить СИ Теліас.

 СИ Теліас ФАО 220
Стабільна врожайність в умовах стресу
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Рекомендації
Зона 

кукурудзосіяння
Густота рослин на період 

збирання, тис./га
Полісся до 90
Лісостеп 60-80

Степ 50-55
Гібрид має високу і стабільну врожайність (рис. 2), 

швидкий ріст на початку вегетації. В умовах достат-
нього вологозабезпечення і поживного стану ґрунту 
формує два господарсько-придатні качани. Вміст білка 
у зерні складає 8,8–9,7 %, крохмалю – 72,4–73,5 %.

Рис. 2. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збира-
ння (%) гібрида СИ Теліас у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах, 2014-2016 рр.
СИ Теліас – холодо- та посухостійкий; толерантний 

до гельмінтоспоріозу, фузаріозу, стеблових гнилей, 
пухирчастої та летючої сажок. Завдяки високому рівню 
прояву вищезгаданих корисних ознак його можна 
висівати як у ранні строки, так і використовувати для 
пересіву озимих культур, що погано перезимували. 

Здатність гібрида різко підвищувати врожайність 
на високому агрофоні, забезпечуючи високу окупність 
матеріально-грошових витрат, – цінна ознака, особливо 
для господарств інтенсивного типу. Тому їх особливо 
зацікавить новий гібрид СИ Фотон.

 СИ Фотон ФАО 260
Інтенсивного типу з швидкою вологовіддачею
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СИ Фотон має високий потенціал урожайності (рис. 
3) та добру вологовіддачу під час дозрівання. Вміст 
білка у зерні складає 9,0–10,1 %, крохмалю — 71,8–
73,1 %.

Рис. 3. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збира-
ння (%) гібрида СИ Фотон у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах, 2014-2016 рр.
СИ Фотон також характеризується доброю посу-

хостійкістю і толерантністю проти гельмінтоспоріозу, 
стеблових і кореневих гнилей. Рослини типу Stay Green 
забезпечують можливість вирощування його не лише 
на зерно, а й для виробництва високоякісного силосу 
для тваринництва.

Гібрид СИ Фотон придатний для вирощування в усіх 
зонах кукурудзосіяння України. Рекомендована густота 
стояння рослин під час збирання в зоні Лісостепу та 
Полісся – 60-75, у Степу – 45-55 тис./га.

 «Сингента», мета якої – забезпечувати стабільне 
сільськогосподарське виробництво за допомогою су-
часних інноваційних досліджень і технологій, пропонує 
нову розробку «Артезіан», що передбачає створення 
і впровадження в сільськогосподарське виробництво 
нових гібридів кукурудзи з високим генетичним потенці-
алом урожайності й стабільності в умовах мінливих 
метеорологічних чинників. 

Перший представник із когорти «Артезіан» – гібрид 
СИ Феномен, який з’явився на ринку в 2016 році. І от 
надходять ще два гібриди цієї ж генетики: СИ Фортаго 
і СИ Зефір. Вони стануть досяжними для українських 
аграріїв вже у наступному сільськогосподарському 
сезоні.

Характеристика гібрида кукурудзи 
 СИ Фортаго ФАО 260
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Рекомендації
Придатний для вирощування за технологіями 

No-till та Mini-till
Зона 

кукурудзосіяння
Густота рослин на період 

збирання, тис./га
Полісся до 80
Лісостеп 60-75

Степ 45-55
СИ Фортаго належить до гібридів елітної генетики 

«Артезіан». Він має низку цінних господарських ознак:
- високий потенціал і стабільність урожайності 

(рис. 4);
- холодостійкий;
- швидкий ріст на початку вегетації;
- високий рівень посухостійкості;
- швидку вологовіддачу зерном під час дозрівання;
- високотолерантний до стеблових і кореневих 

гнилей, пухирчастої сажки;
- характеризується еректоїдним типом розміщення 

листків;
- вміст білка у зерні складає 9,2-9,8 %, крохмалю – 

73,8-74,3 %.

Рис. 4. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збира-
ння (%) гібрида СИ Фортаго у різних ґрунтово-клімати-

чних умовах, 2014-2016 рр.
Гібрид СИ Фортаго придатний для вирощування за 

технологіями No-till та Mini-till у всіх зонах кукурудзосія-
ння України. 

Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні у 2017 році, також поповнився середньопізнім 
гібридом компанії «Сингента» СИ Зефір, який належить 
до елітної генетики «Артезіан». Його ключові характе-
ристики: висока врожайність (рис. 5), посухостійкість і 
швидка вологовіддача.

Рис. 5. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збира-
ння (%) гібрида СИ Зефір у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах, 2015-2016 рр.
Гібрид СИ Зефір характеризується високим рівнем:
- урожайності;
- посухостійкості;
- стійкості до вилягання;
- вологовіддачі зерном у період дозрівання;
- толерантності до гельмінтоспоріозу, фузаріозів, 

гнилей.

Характеристика гібрида кукурудзи 
 СИ Зефір ФАО 430
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Рекомендації
Зона 

кукурудзосіяння
Густота рослин на період 

збирання, тис./га
Лісостеп 55-65

Степ 45-55

За лабораторними даними, середній вміст білка у 
зерні становить 9,2 %, крохмалю – 72,4 %.

Гібрид СИ Зефір рекомендований для вирощування 
в зонах Лісостепу й Степу України. Рекомендована гу-
стота під час збирання: Лісостеп – 55-60 тис. рослин/га; 
Степ – 45-55 і на зрошенні до 80 тис. рослин/га.

Підбір оптимальної густоти стояння рослин на пло-
щі покращує надходження в останні води й поживних 
елементів. За таких умов гібрид здатний формувати 
два господарсько-придатні качани на основному 
стеблі.

Отже, чітка уява про покращений морфолого-фізіо-
логічний тип рослин і з’ясування біологічних причин, які 
лімітують їх продуктивність у певних умовах середови-
ща, а також багаторічна кропітка робота селекціонерів 
та інших науковців компанії «Сингента» дали змогу 
створити і запропонувати українським аграріям такі 
нові гібриди кукурудзи, як СИ Талісман, СИ Теліас, 
СИ Фотон, СИ Фортаго, СИ Зефір, що сприятимуть під-
вищенню прибутковості вирощування даної культури.

І. Ковальчук, менеджер з маркетингу, розвиток напря-
му насіння кукурудзи (канд. с.-г. наук, доцент)
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ОСІННЄ ПОЗАКОРЕНЕВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ 
КУЛЬТУР

Очевидно, що озимі культури (пшениця, ячмінь, ріпак) суттєво відрізняються від 
ярих. У своєму розвитку озимі проходять досить тривалий період анабіозу (призупи-
нення вегетації), який припадає на зиму. Враховуючи кліматичні умови України, у цей 
період можливий такий збіг погодних умов, за яких рослини мають суттєвий ризик 
загибелі, знаходячись у пригніченому стані, що призводить до значних втрат врожаю. 
Насамперед, такими небезпечними чинниками є тривала відлига з наступним різким 
похолоданням і суттєвими морозами та відсутністю снігового покрову.

Особливо великим є ризик загибелі значної частини 
посівів, якщо рослини входять в зиму ослабленими, 
зі слаборозвиненою кореневою системою. Тому до-
цільно особливу увагу приділити осіннім заходам, 
що спрямовані на підготовку рослин до зимівлі: 
профілактика та боротьба з хворобами, підвищення 
зимостійкості, стимуляція розвитку кореневої системи, 
забезпечення рослин необхідним комплексом пожи-
вних елементів. Для цього виконують обробку насіння 
відповідними препаратами і обприскування вегетую-
чих рослин ЗЗР, біопрепаратами та мікродобривами. 
Ми вже приділяли увагу передпосівній обробці 
насіння у своїх публікаціях, тому зараз зупинимося 
на осінньому позакореневому підживленні озимих 
культур: ріпака та пшениці. Такі підживлення доці-
льно виконувати комплексними мікродобривами, що 
містять збалансовані композиції поживних речовин 
(макро- та мікроелементів) та біологічно активних 

речовин (амінокислот, гуматів та ін.). Основна мета 
таких обробок – сприяти розвитку потужної кореневої 
системи, кращому накопиченню пластичних речовин 
(цукрів, амінокислот, вітамінів), підвищувати зимо-
стійкість рослин.

Враховуючи, що в осінній та ранньовесняний 
періоди температура ґрунту на глибині залягання 
кореневої системи значно нижча від оптимальної, 
що знижує засвоєння наявних поживних елементів з 
ґрунтового розчину, осіннє позакореневе підживлення 
мікродобривами, що забезпечує рослину доступними 
елементами живлення, набуває дуже важливого, а інко-
ли – і ключового значення. Зокрема, мікроелементи в 
осінній період дуже важливі для стартового розвитку 
рослин – вони активують ферментну систему, беруть 
участь у вуглеводному, азотному обміні, підвищують 
кількість зв’язаної (незамерзаючої) води в рослині, що 
зумовлює її більшу морозостійкість.

Компанія «Квадрат» є одним з провідних виробників хелатних добрив в Україні. Компанія розробила і 
пропонує на вітчизняному ринку наступні препарати для осіннього підживлення озимих:

КВАНТУМ-ЗЕРНОВІ
N-7%, P2O5-6%, K2O-9%, SO3-3%, B-0.5%, Zn-1.6%, Cu-1.6%, 
Mn-0.7%, Mo-0.015%, Ni-0.01%, Co-0.003%, гумінові ре-
човини, амінокислоти

Висококонцентроване комплексне хелатне добриво для 
листового підживлення зернових культур (пшениця, 
ячмінь, жито та ін.), а також для обробки насіння. Містить 
переважну кількість міді та цинку.

КВАНТУМ-ТЕХНІЧНІ
N-6%, P2O5-5%, K2O-8%, SO3-3%, B-0.6%, Zn-1.2%, Cu-1.1%, 
Mn-1.1%, Mo-0.03%, Ni-0.01%, Co-0.003%, гумінові ре-
човини, амінокислоти

Висококонцентроване комплексне хелатне добриво для 
листового підживлення технічних культур (ріпак, соня-
шник, цукровий буряк, соя та ін.), а також для обробки 
насіння. Містить велику кількість цинку, міді та марганцю. 
Застосовується разом з добривом «Бор-Актив».

КВАНТУМ-БОР АКТИВ
B-14%, N-5.5%, Mo-0,02%, Cu – 0.005% Концентроване борне добриво, що містить бор в органі-

чній формі; застосовується для листового підживлення 
культур, чутливих до нестачі бору (ріпак, цукровий буряк, 
соняшник, виноград, овочі та ін.). Завдяки активній органі-
чній формі бору і наявності у його складі хелатів молібдену 
та міді, препарат легко засвоюється рослинами.

С. ПОЛЯНЧИКОВ, директор із 
розвитку; 

О. КАПІТАНСЬКА, науковий 
консультант з живлення рослин;

В. ПОБЕРЕЖНИК, агроном-
консультант; 

А. КОВБЕЛЬ, агроном-консультант

ТОВ «НВК «КВАДРАТ»
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Будемо раді відповісти на Ваші запитання та зауваження.
(050) 320-24-66, (057) 736-03-43

s-p-p@i.ua

КВАНТУМ-ФІТОФОС
P2O5-25%, K2O-25%, органічні кислоти Добриво з фунгіцидними властивостями. Має високий 

вміст фосфору та калію у спеціальній формі для кращого 
засвоєння рослинами.

КВАНТУМ-ХЕЛАТ ЦИНКУ
Zn-6,5%, P2O5-10%, K2O-10% Концентрований хелат цинку. Застосовується для корек-

ції мікроелементного живлення рослин, особливо для 
культур, чутливих до дефіциту цинку.

КВАНТУМ-ХЕЛАТ МІДІ
Cu-4.0%, N-5%, Концентрований хелат міді. Застосовується для корекції мі-

кроелементного живлення рослин, особливо для культур, 
чутливих до дефіциту міді.

КВАНТУМ-АМІНО МАКС
Амінокислоти – 14%, N-2.4%, P2O5-2,2%, K2O-2.3%, B-0.024%, 
Fe-0.05%, Zn-0.05%, Cu-0.043%, Mn-0.044%, Mo-0.01%, Ni-
0.006%, Co-0.005%, гумінові речовини

Комплексне добриво з амінокислотами, збагачене макро- і 
мікроелементами, гуміновими речовинами, органічними 
кислотами і фітогормонами для підсилення антистресового 
ефекту та підвищення імунітету рослин.

КВАНТУМ-СІАМІН
Екстракт морських водоростей – 21%, N-7%, P2O5-7%, K2O-
7%, фітогормони (гібереліни та цитокініни)

Комплексне добриво з екстрактом морських водоростей, 
амінокислотами та фітогормонами для підтримання 
гормонального балансу, підсилення антистресового ефекту 
та посилення імунітету

КВАНТУМ-ГУМАТ
Гумат калію з високим вмістом фульвокислот-15-18%, 
SiO2-1%, K2O-5-6% для підсилення антистресового ефекту 
та зміцнення імунітету рослин

Рідкий висококонцентрований гумат калію, виготовлений 
з якісного леонардиту і збагачений розчинними формами 
кремнію
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ДЕНЬ ПОЛЯ "ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА": 
ПРОДУКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

Кукурудза – одна з найпопулярніших культур на вітчизняних полях. Хто б міг 
подумати, що ця американська красуня так добре приживеться й в Україні. Тим не 
менш, зараз важко зустріти господарство, у сівозміні якого нема хоча б декількох гекта-
рів кукурудзи. Виключення можуть становити хіба що південні області, де цариця полів 
почувається не дуже добре, але навіть там деякі аграрії успішно її вирощують. 

Саме цій культурі був присвячений День поля, який 
пройшов 15 вересня у с. Скорики Тернопільської області на 
базі господарства ТОВ «Україна», організований компанією 
«Лімагрейн» під гаслом «Поле – це мистецтво». За кілька 
років українському представництву відомої насіннєвої 
компанії Лімагрейн, вдалося не лише вивести на ринок 
кращі гібриди, але й об’єднати людей спільною ідеєю, 
спільною справою, тому й гостей зібралося чимало.

Відкриваючи захід, усіх присутніх привітав 
генеральний директор ТОВ «Лімагрейн Україна» Віктор 
Карбівський. У виступі він подякував власнику ТОВ «Украї-
на» Олегу Крижовачуку і відзначив, що якщо в нашій 
державі буде більше таких господарств, країна успішно 
розвиватиметься. 

«Часто говорять, що ми – французька компанія, але це 
не зовсім так, бо 77% продукції виробляється за межами 
Франції. У всьому світі працюють більше 10 тисяч праці-
вників, більше 70 національностей. Наша продукція продає-
ться у більш ніж 150 країнах світу. Є 69 дослідно-селек-
ційних станцій, які працюють для вас, оскільки головний 
слоган компанії «Лімагрейн»: «Селекція вашого прибутку». 
Ми пропонуємо не тільки насіння, а й максимально можливі 
технологічні консультації. Головна мета – донести наші 
продукти до сільгоспвиробника вчасно і в господарські руки, 
до таких господарств, як ТОВ «Україна», котре очолює Олег 
Крижовачук», – підкреслив Віктор Карбівський.

У свою чергу, керівник господарства, де проводився 
День поля, Герой України Олег Крижовачук коротко 
охарактеризував профіль діяльності товариства, одного із 
лідерів агропромислового комплексу області та України.

«Ми маємо такий слоган: «Україна» – для України! 
Відколи 1952 року було засновано підприємство, його 
назва не змінювалася. Був колгосп «Україна», колективне 
господарство «Україна», а нині – ТОВ «Україна». Ми разом 

будуємо нашу українську державу з вірою у добре майбут-
нє. Адже від проголошення Незалежності нашої держави, 
єдина галузь, яка робить великі успіхи, це агропромисловий 
комплекс. І ми йдемо вперед, доводячи, що Україна може 
бути не тільки житницею Європи, а й усієї Землі. Наше 
товариство упродовж останніх років не міняло банку 
своєї землі. Маємо її приблизно 15 тис га. До наших двох 
сіл (Скорики та Климківці) добровільно приєдналося ще 
12 господарств. Нині у нас 5,5 тис пайовиків і 400 працівни-
ків. Постійно освоюємо нові технології. Так, цього року пше-
ниця дала врожайність приблизно 9 т з гектара, ячмінь 
– 7,5 т/га, ріпак – 4,2 т/га. Зараз почали збирати сою, теж 
показує добрі результати. 

Що ми сьогодні хочемо вам показати на Дні поля? 
З’їхались сьогодні мої колеги, як от Іван Чайківський, 
генеральний директор компанії «Агропродсервіс» 
(с.Настасів, Тернопільська обл.), багато інших поту-
жних аграріїв. Вам усім, гостям заходу, ми нині хочемо 
показати співпрацю із «Лімагрейн», яка триває вже дуже 
багато років. Наше товариство – багатогалузеве. Маємо 
і фруктовий сад, і елеватор, і свинокомплекс, і молочний 
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комплекс. Та акцент зробимо на вирощуванні кукурудзи – це 
основа кормовиробництва для молочного скотарства. 
Ми покажемо кормові майданчики, де видно співпрацю із 
«Лімагрейн», покажемо потужну техніку, за допомогою 
якої готуємо кормову базу, технологію закладання сінажу у 
траншеї», – сказав Олег Крижовачук.

Як пізніше у розмові з журналістом «АгроЕліти» відзначив 
Олег Крижовачук, секрет успіху господарства «Україна» 
у двох складових: любові до землі і до людей. «Якщо наші 
працівники, окрім матеріального задоволення, отримують 
ще й моральне, ми вважаємо, ми свого досягли. Добре, коли 
людина пишається своєю роботою. Я тішуся від того, коли 
людина на своєму місці», – зазначив він. – Велику роль відіграє 
співпраця з «Лімагрейн». Для нас – це хороший партнер, з 
яким можна говорити на рівних умовах. Нам без них було б 
некомфортно. Гібриди компанії сіємо переважно силосно-
го напрямку, серед кукурудзи вони займають 50%, серед 
зернових – 25%, і плануємо розширювати».

Перш ніж перейти до огляду гібридів на полях, пред-
ставники «Лімагрейн» розповіли про історію компанії. Почала 
вона свій шлях з виробництва насіння кукурудзи приблизно 
70 років тому, коли звичайні французькі фермери об'єднали 
зусилля і спільно створили кооператив із виробництва і 
продажу сортового насіння для себе. З тих пір фермерський 
кооператив розрісся, створив селекційну станцію насіння 
кукурудзи, і з часом увійшов у п’ятірку найбільших компаній 
світу з виробництва насіннєвого матеріалу, але тепер уже не 
тільки гібридів кукурудзи і соняшнику, а й пшениці, ячменю, 
гороху, ріпаку, льону, овочів, рису. Компанія має 7 лабораторій 
і заводів у 4 країнах світу, які вдосконалюють сорти і створю-
ють гібриди. На сьогодні «Лімагрейн» реалізує насіння у більш 
ніж 50-ти країнах світу. В Україні компанія представлена з 
2008 року і впевнено завойовує ринок якістю продуктів, їх 
унікальністю й асортиментом.

Під час практичної частини, аграрії ознайомилися 
з технікою для заготівлі кормів, зокрема, косарками, 
кормозбиральними комбайнами. Саме у ТОВ «Україна» 
використовують найсучасніші зразки техніки для кормови-
робництва. Адже тут вже переконалися: новітні тенденції 
у цій галузі спрямовані на підвищення продуктивності. 
Учасникам Дня поля було продемонстровано роботу 
кормозбиральних комбайнів, технології заготівлі силосу, 
які використовують на підприємстві.

Далі – огляд демонстраційних полів. Компанія «Лі-
магрейн» має дуже сильний генетичний потенціал 
гібридів кукурудзи, максимально адаптований до запитів 
сільгосптоваровиробників. У своїй селекційній роботі 
фахівці «Лімагрейн» виділяють такі моменти: збільшення 
урожайності та її стабільності, поліпшення якості зерна, 
стійкість до комах-шкідників, створення ранньостиглих 
гібридів, швидкість віддачі вологи, збільшення маси зерна. 
Крім того, компанія створила інститут, який займається 
виключно силосними гібридами. Адже чим краще їжа 
перетравлюється у шлунку корови, тим більшим буде вихід 
молока. Тому селекціонери розробили спеціальні гібри-
ди силосної кукурудзи, де змінили структуру клітковини 
для збільшення її засвоюваності тваринами, тим самим 
збільшуючи енергетичну цінність корму.

Розповідь про гібриди кукурудзи почав керівник 
сектору Центрально-Західного регіону Микола 
Романенко. Він зазначив, що представлені гібри-
ди мають ФАО від 210 до 350. На ділянках можна 
побачити і гібриди, які давно представлені в порт-
фелі компанії – ЛГ 3258 (ФАО 250) і гібриди нової 
генерації – ЛГ 30215, ЛГ 30273, Адевей, які йдуть з 
позначкою HYDRANEO®, і максимально ефективно 
використовують ґрунтові запаси вологи. При гарному 
вологозабезпеченні вони можуть дати максимально 
високі врожаї, які сягають 15 тонн.Однак, урожайність 
зменшується при посусі.

«Особливо хочу відзначити гібриди ЛГ 30215, Адевей, 
ЛГ 30273. Весною їх можна відрізнити за стартом, за 
висотою. При обмеженому теплозабезпеченні досить 
добре себе поводять, мають гарні лінійні темпи розвитку, 
рано відцвітають, ще до посухи і високих температур. 
Завдяки цьому уникають стресу, формують гарний качан», 
– говорить Микола Романенко.

Розповідь продовжив продукт-менеджер компанії 
Володимир Кузьмич. Особливу увагу він приділив гібриду 
ЛГ 3258, який на сьогодні досить популярний і, на думку 
спеціалістів, таким і залишиться на багато років. «Наш ко-
лега з Франції називає його зіркою, яка вже довго світиться. 
Це перший гібрид, який компанія зареєструвала в Україні 
одночасно з іншими країнами. Він вийшов на ринок Франції і 
вже наступного року був в Україні». 

На ділянках є і нові гібриди, які тільки заходять в 
Україну. Так ЛГ 30273 пройшов випробування і гарно 
себе показав за технологією HYDRANEO®. Це гібрид 
кременисто-зубовидний. Спеціалісти радять вирощу-
вати його для виробництва крупи. Рекомендований 
для висівання у зонах, де пріоритетом є стабільність 
гібриду.

Досить актуальний для Західного регіону гібрид ЛГ 
30215 (ФАО 210), який показує гарну холодостійкість. Нале-
жить до інтенсивного типу. Качани «жирні», що означає 
біологічну здатність гібриду закладати більшу кількість 
зерен, що сприяє урожайності. Має гарну стійкість до 
основних хвороб.

На ділянці представлений і новий гібрид ЛГ 30189. Він 
не є загальноєвропейським, а більш підходить для Східної 
Європи, починаючи з Польщі, також підходить і для Украї-
ни. Подібний до гібриду ЛГ 30215: теж має ФАО 210 та дає 
схожу врожайність в інтенсивних умовах. Проте, вологовід-
дача на 1% буде краща.Незважаючи на низьке ФАО, дуже 
цікавий гібрид, як попередник під озимі культури. В цьому 
випадку можна сказати, що низьке ФАО не означає низьку 
врожайність. 

Із силосних гібридів спеціалісти «Лімагрейн» 
рекомендують використовувати одночасно три: ЛГ 30308, ЛГ 
3285 та Джоді. Так виробники зможуть отримати найкращий 
результат. 

Завершився День поля вікториною про культуру та 
мистецтво Франції, а також концертом, де прозвучали 
французькі та українські пісні. Як то кажуть: «хто добре 
працює, той добре відпочиває». 

Ольга Стоноженко
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ДЕМО-ЦЕНТР «ЗАХІД АГРОБІЗНЕС» 
ПРОДОВЖУЄ ПЛІДНУ РОБОТУ

Нещодавно на сторінках нашого журналу ми розповідали 
про відкриття демонстраційного центру національного дис-
триб’ютора «Захід Агробізнес». У ньому для українських аграрі-
їв спільно з основним партнером – виробником мікродобрив 
для позакореневого живлення рослин ТОВ «Екоорганік» 
– проводять дослідження із застосування різних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур. Зокрема, у 
природно-кліматичній зоні Рівненщини випробовують насіння, 
засоби захисту рослин кращих світових брендів та мікродобри-
ва вітчизняного виробника. Із результатами сільгоспвиробни-
ки мали можливість ознайомитись на Дні поля, який відбувся 
5 вересня 2017 р.

Демо-центр ТОВ «Захід Агробізнес» 
розміщений у м. Корець Рівненської 
області на полях ТОВ «Фаворит Агро». 
Особливістю його роботи є організа-
ція показів двічі на рік: на посівах ярих 
зернових та на посівах пізніх культур. 
Основною темою Дня поля, орга-
нізованого спільно зі світовими насін-
нєвими компаніями Prograin, Dow 
Seeds, Euralis, Maїsadour Semences 
та Nuseed, було вирощування сої, 
кукурудзи та соняшнику. На цьому 
наголосив директор ТОВ «Захід 
Агробізнес» Володимир Кузло:

«Ми знаходимось з вами на те-
риторії демо-центру, який відкрили 
лише цього року. Робота центру – це 
наш перший пілотний проект, який і 
надалі розвиватимемо. Ідея про його 
відкриття з’явилася восени 2016 року. 
Тому було дуже мало часу для підго-
товки, особливо для посіву озимих, але 
все-таки нам вдалося закласти дослі-
ди з багатьма сортами і гібридами 
різних культур. Весною теж відчули 
труднощі із забур’яненістю посівів, 
навіть розглядали можливість пере-
дискувати все і краще підготуватися 
на наступний рік. Але зусиллями 
наших агрономів, виробників хімічних 
препаратів та мікродобрив компанії-
-партнера «Екоорганік» ми «вря-
тували» демо-центр і тепер можемо 
сміливо демонструвати результати. 
Вони тут не показові, а отримані у 
реальних виробничих умовах, які є на 
полях кожного господарства. Зараз 
готуємось до збору пізніх зернових 
та технічних культур. Усе зберемо, 
зважимо, здійснимо порівняльну 
оцінку з контрольними ділянками, та 
результати розішлемо на електронні 
пошти фермерам».

Сьогодні з метою реалізації 
стратегії компанії щодо підтримки 
своїх клієнтів на всіх етапах ви-
робництва акцент роблять на сою, 
оскільки ТОВ «Захід Агробізнес» є 
офіційним дистриб’ютором насіння 
сої канадської компанії Prograin в 

Україні. У демо-центрі представлено 
6 сортів сої Prograin, окрасою з яких 
є два ексклюзивні сорти – Амадеус 
і Кіото, а також сорти Танаіс, Хорол, 
Черемош, і Кофу.

 Про ексклюзивні сорти гостям Дня 
поля детально розповів Володимир 
Якубець, представник компанії 
«Прогрейн Укр».

Амадеус (Amadeus) – новий сорт 
із серії високопротеїнових сортів 
QualiPro, з високою адаптацією, що 
забезпечує хороший рентабельний 
врожай у кліматичних зонах з 
короткими сезонами. Важливою 
характеристикою сорту є високий 
вміст білка – 48%. Він має відмінний 
потенціал врожайності, підходить 
для різних типів ґрунту. Амадеус дуже 
стійкий до вилягання, до хвороб, 
зокрема, склеротинії, та інших стресів. 
Компанія рекомендує для нього вузькі 
міжряддя (7 ро/18 см) при нормі 
висіву – 105 кг/га – 580 000 насінин/га 
– 10,2 насінин/м. При ширині міжрядь 
14 ро/35 см норма висіву буде 95 кг/га 
– 525 000 насінин/га – 18,4 насінин/м.

Кіото (Kyoto) – новий сорт із серії 
високоврожайних сортів IP, з дуже 
хорошими агрономічними показни-
ками, який має відмінну стійкість 
до вилягання та до склеротинії і 
досить добру стійкість до фітофтори. 

Демонструє чудовий розвиток. Вид 
рослини – напівкущовий, відмінно 
гілкується. Він дозволяє стабільно зби-
рати високий врожай, та, як і Амадеус, 
підходить для всіх типів ґрунту. Добре 
адаптується до різких змін погодних 
умов. Термін дозрівання сорту складає 
120 днів. Вміст білка – 43%. Кіото має 
високу силу при прямому висіві та ви-
соку адаптацію при густоті 76 см. При 
ширині міжрядь 7 ро/18 см норма 
висіву складатиме 112 кг/га – 560 
000 насінин/га, при ширині 14 ро/35– 
102 кг/га – 510 000 насінин/м, а при 
ширині 30 ро/75 см – 85 кг/га –420 
000 насінин/га.

На дослідних ділянках центру та-
кож були показані посіви соняшнику і 
кукурудзи.

Компанія «Dow AgroSciences» 
під брендом Dow Seeds представила 
гібриди кукурудзи з ФАО від 230 до 
350. Ігор Хименець, представник 
компанії, зосередив увагу гостей Дня 
поля на гібридах із ФАО від 230 до 
270 – вони особливо підходять для 
Західного регіону України. 

Гібрид ДС1385А (ФАО 230) – новий 
трилінійний гібрид, що має високий 
потенціал врожайності, швидку воло-
говіддачу і рано звільняє поле. 

Гібрид ДС0493Б (ФАО 240) – досить 
пластичний гібрид, низькорослий, з 
високим потенціалом врожайності та 
швидкою вологовіддачею. 

Гібрид ДС0918Б – пластичний гі-
брид, стійкий до посухи, має відмінну 
вологовіддачу, придатний для ранніх 
термінів посіву. 

Гібрид ДС1202Б (ФАО 260) – це 
новинка, гібрид є тільки на демо-
-ділянках, у товарних посівах його ще 
немає. Заслуговує на увагу для Захі-
дного регіону, бо має невелике ФАО, 
стійкий до посухи, пластичний гібрид 
із відмінним результатом урожайності.

Гібриди Dow Seeds дають врожай 
з масою тисячі насінин – від 270 до 

Володимир Кузло, директор ТОВ «Захід Агробізнес» та 
Володимир Якубець, представник «Прогрейн Укр»
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340 г. Тобто зерно велике, крупне, і, 
відповідно, при обмолоті – більший 
врожай, більша вага. Всі гібриди мають 
потенціал врожайності 15-16 т.

Соняшник Dow Seeds у демо-центрі 
висіяний високоолеїновий, всі гібриди 
за системою Clearfield®. Найкраще для 
Західного регіону підходить гібрид 
8Х288КЛДМ – ранньостиглий соня-
шник, що має відмінний стартовий 
початковий ріст із хорошою воло-
говіддачею, не осипається, стійкий 
до борошнистої роси. Цей гібрид 
має високий вміст олії – 52%, та 
олеїнової кислоти – до 85%, завдяки 
чому соняшник високо цінують, його 
закупівельна ціна дорожча.

Найкращі гібриди соняшнику і ку-
курудзи компанії EURALIS представив 
аграріям керівник Західного регіону 
ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Юрій 
Сава:

«У демо-центрі дистриб’ютора 
«Захід Агробізнес» ми засіяли соня-
шник Белла, Вероніка, високоолеї-
новий Романтік, та два гібриди за 
системою Євро-Лайтінг® – Генезіс 
і новий – Яніс. Також тут можна 
ознайомитись із новинкою сезону – 
гібридом Моналіза, який має хороші 
показники раннього розвитку, нали-
вання зерна, його можна збирати вже 
у вересні. Цей гібрид гарно показав 
себе на товарних посівах, зокрема у 
таких господарствах Тернопільської 
області як ТОВ «Україна» (с. Скорики), 
ПАП «Агропродсервіс» (с. Настасів) 
та ТОВ «Бучачагрохлібпром» (м. Бу-
чач).

Кукурудзи тут представлено 
9 гібридів, починаючи з ранньої групи 
– це Сіріус (ФАО 200); Золота лінія 
EURALIS – це гібриди Конкорд (ФАО 
250), Астероід (ФАО 290). Присут-
ні у демо-центрі й гібриди з більш 
високим ФАО 300-370 – це Брілліант, 
Москіто і Сенсор, які рекомендуємо 
використовувати на силос та для 
переробки на біоетанол.

Цього року у виробничих умовах 
найкраще себе проявили гібриди куку-
рудзи Золотої лінії EURALIS – Конкорд, 
Астероід. Це насіння оброблене фунгі-
цидом, інсектицидом і регулятором 

росту Гуміфілд ВР-18 в.с, що забезпечує 
повний захист від хвороб та шкідників 
на ранніх стадіях вегетації, а також 
хороший стартовий ріст». 

Роман Литвинюк, комерційний 
представник ТОВ «МАЇСАДУР 
Семанс Україна» у Хмельницькій 
та Рівненській областях, розповів 
гостям заходу про власні продукти:

«Ми представили такі гібриди 
соняшнику: два класичні гібриди 
– MAS 82.A і MAS 89.M, два гібриди 
високоолеїнової групи – MAS 83.OL, 
MAS 86.OL, і гібрид-новинку, стійкий 
до трибенурон-метилу – MAS 85.SU. 
Ці гібриди широко використовують 
у Поліській зоні багато господарств 
на виробничих посівах та у демо-
-центрах.

Кукурудза тут висіяна з ФАО 
від 210 до 340. Основна група, яку 
рекомендуємо для цього регіону, – це 
гібриди MAS 23.K, MAS 25.F, AMELIOR 
та новинка – гібрид MAS 24.C, який 
цього року пройшов реєстрацію і 
вже дуже гарно себе показав, клієнти 
задоволені. Також представлені 
гібриди з високим ФАО – MAS 30.K і 
MAS 39.T. Тут, у демо-центрі «Захід-
-Агробізнес», для аграріїв, які бажа-
ють отримати рекомендації та 
поради, ми завжди раді відповісти 
на всі питання, порекомендувати 
той чи інший гібрид для їхньої зони 
вирощування».

Компанія NUSEED у демо-центрі 
представила 12 гібридів олійного 

соняшнику. Всі гібриди ранньостиглі і 
досить добре підходять для цієї зони 
вирощування. Це зокрема гібрид 
Х4219, також гібриди за технологією 
Євро-Лайтінг® – Калібер ІІ, Кобальт 
ІІ, які мають стиглість приблизно 
100-105 днів, а також досить пласти-
чний гібрид Камаро ІІ. 

Розмаїття культур, сортів та 
гібридів, що були представлені у демо-
-центрі компанії «Захід Агробізнес», 
надзвичайно зацікавили присутніх 
сільгоспвиробників. У першу чергу, це 
можливість в одному місці спостеріга-
ти за технологічними особливостя-
ми та всіма етапами вирощування 
культур. Сьогодні серед них соя, 
кукурудза та соняшник. Виробни-
ки висловили сподівання, що такі 
заходи відбуватимуться регулярно, а 
демо-центр працюватиме на постійній 
основі.

На цьому акцентував свою увагу і 
Володимир Крупак, агроном-аналі-
тик ПП «Західний Буг» (Львівська 
обл.):

«Багато дистриб’юторів зараз 
пробують перевести Дні поля у 
площину практичного ознайомле-
ння з технологіями, і це дуже пози-
тивний тренд. Однак, всі досліди, 
що проводять на полях, мусять 
бути об’єктивно оціненими, і вже 
через 3 роки можна буде говорити 
навіть про чіткі рекомендації для 
клієнтів. Для «Захід Агробізнес» 
це перший рік таких випробувань, 
сподіваюсь, вони продовжать у 
тому ж дусі. З цією компанією ми 
співпрацюємо більше трьох років. 
Цього року ми стали партнерами 
у вирощуванні сертифікованого 
насіння п›яти сортів сої канадської 
селекції Prograin. Я вражений 
якістю насіння еліти, привезеної 
з Канади, і відчуваю величезну 
відповідальність за виробництво 
якісного посівного матеріалу 
першої репродукції. Однозначно, 
з підбором насіння сої для потреб 
нашого господарства цього року 
буде простіше!».

Андрій Сава
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ІВАН ЛУКІНОВ – 
ЕКОНОМІСТ З ДУШЕЮ 
УКРАЇНЦЯ

Подвиги вітчизняних вчених у царині сільськогосподарської 
науки відомі на цілий світ. Серед них є винаходи в галузі селекції, 
насінництва і технологій. Але в літописі історії України відзначе-
но також економічні сторінки. Їх написав за 50 років наукової 
діяльності один з найвідоміших вчених-економістів ХХ століття, 
росіянин з душею українця, академік ЛУКІНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ. 
У жовтні відзначається 90-річчя з дня народження вченого.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ НАУКОВЦЯ
Лукінов Іван Іванович народився 5 жовтня 1927 в с. 

Попівка Корочанського району Бєлгородської області, 
Російська Федерація. У 1941 закінчив 8 класів середньої 
школи. В 1946 закінчив Корочанський сільськогосподарський 
технікум, в 1951 – Харківський сільськогосподарський 
інститут (економічний факультет), в 1954 – аспірантуру Ін-
ституту економіки Академії наук УРСР (Київ).

Трудова діяльність І. І. Лукінова на науковому поприщі 
розпочалася в 1949 р.: ще в студентські роки він обіймав 
посади техніка та інженера Північно-Донецької експедиції 
«Агролісопроект». Після закінчення аспірантури залишився 
в Інституті економіки АН УРСР, де кілька років працював 
молодшим науковим співробітником.

Подальший трудовий шлях І. І. Лукінова поділяється на 
такі основні етапи. Протягом 1956-1967 рр. він працював 
на посаді завідувача сектора економіки і науки сільгосп-
відділу ЦК Компартії України (паралельно у 1965-1967 
рр. - завідувач відділу Інституту економіки АН УРСР). У 
1967-1976 рр. очолював Український науково-дослідний 
інститут економіки та організації сільського господарства 
ім. О. Г. Шліхтера. Починаючи з 1976 р., І. І. Лукінов знову 
в Академії наук УРСР: протягом 1976-2003 рр. - як ди-
ректор Інституту економіки НАН України, з лютого 2003 р. 
- почесний директор Інституту економіки, з 1 січня 2004 р. 
- Об'єднаного інституту економіки НАН України. Одночасно 
в 1976-2004 рр. - він член Президії НАНУ; в 1979-1993 рр. 
- віце-президент НАНУ - голова секції Суспільних наук; в 
1976-1980 і в 1993-1998 рр. - академік-секретар Відділення 
економіки НАНУ. З травня 2004 р. - радник Президії НАНУ.

У цей час учений захистив дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук (1954) і 
доктора економічних наук (1964). В 1968 йому було при-
своєно наукове звання професора.

ДОСЯГНЕННЯ І ВИЗНАННЯ ВЧЕНОГО
Лукінов І. І. є автором близько 550 наукових праць, 

серед яких 5 індивідуальних і 25 колективних монографій, 
присвячених проблемам економічної теорії, економічних 
трансформацій та ін. до числа знакових відносяться такі з 
них: «Проблемы экономических взаимоотношений госу-
дарства с колхозами» (К., 1974) (удостоєна в 1975 р. Премії 
ім. В.С.Нємчинова ВАСГНІЛ); «Воспроизводство и цены» 
(1977) (Державна премія УРСР у галузі науки і техніки, 1979 
р.); «Аграрные проблемы развитого социализма» (К.;1979) 
(відзначена в 1983 р. премією ім. О.Г.Шліхтера АН УРСР); 
«Економічні трансформації наприкінці ХХ ст.» (К.;1997) 
(удостоєна премії ім. М.В.Птухи НАН України в 1998 р.); 
«Эволюция экономических систем» (М., 2002). Наукові 
праці І. І. Лукінова відомі не тільки в Україні. Чимало з 
них перекладено іноземними мовами. Вчений є також спів-
автором ряду підручників з політичної економії та економі-
ки сільського господарства.

Досягнення вченого дістали адекватне визнання як ві-
тчизняних, так і зарубіжних вчених. Він обраний дійсним 
членом (академіком) восьми академій – ВАСГНІЛ (1973), 
Шведської Королівської академії сільського та лісового 
господарства (1975), Національної академії наук України 
(1976), АН СРСР (1984), Української академії аграрних наук 
(1991), Російської академії наук (1992), Російської академії 
сільськогосподарських наук (1992), Академії економічних 
наук України (1993).

Життєвий і творчий шлях академіка І. І. Лукінова - 
зразок натхненного служіння науці, народу, Батьківщині. 
Своїми фундаментальними працями він забезпечив собі 
гідне місце в історії вітчизняної економічної думки.

Так, під науковим керівництвом і за авторською участю 
академіка І. І. Лукінова створено цикл праць в 10 томах, 
де викладено: закономірності удосконалення виробничих 
відносин і перебудови механізму господарювання; економі-
чні аспекти прискорення науково-технічного прогресу та 
інтенсифікації відтворення основних фондів; економічні та 
соціальні проблеми агропромислового комплексу.

Значним вкладом І. І. Лукінова в сучасну економічну 
думку стали його наукові праці кінця XX - початку XXI 
ст. Він розробив теорію створювальної моделі ринкового 
господарства та засади системного підходу до соціального 
захисту населення, обґрунтувати стратегічні пріоритети 
економічного зростання на основі досягнення грошової, 
кредитно-банківської та фінансової стабілізації, підвищення 
ефективності розвитку національного АПК.

Справа всього життя видатного вченого продовжується 
його численними учнями та послідовниками. Під його ке-
рівництвом підготовлено 8 докторів і більше 20 кандидатів 
економічних наук. Найкращі з них згодом стали відомими 
вченими, педагогами, політичними діячами.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
https://uk.wikipedia.org, http://iee.org.ua, http://nbuv.gov.ua
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СОРГО – КУЛЬТУРА ВЕЛИКИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

Справжньою подією для агробізнесу України стало проведення Дня Поля Сорго, 
організованого Дочірнім підприємством «Рейлін» 7 вересня 2017 р. на базі «Приват-
-АгроХолдингу» у ТОВ «Коновалівське» (Полтавська область).

«Дочірнє підприємство «Рейлін», відоме в Україні з 
1994 року як дистриб’юторська компанія з іноземними 
інвестиціями, головним напрямком якої є імпорт та 
продаж насіння сорго американського та французького  
виробництва», – розпочала подорож у «світ сорго» прези-
дент компанії «Рейлін» Валентина Барбарук. Компанія 
займається не тільки імпортом насіння сорго, а й пропагу-
ванням цієї культури в Україні, а також широким спектром 
консультаційних, технологічних послуг, продажем супутніх 
товарів с.-г. призначення, науковою та демонстраційною 
діяльністю на демо-ділянках. «На сьогодні в Україні, як і в 
більшості інших країн світу, сільське господарство яких 
орієнтовано на експорт, існують проблеми екологічного 
характеру. До того ж, через кліматичні зміни посилюю-
ться дефіцит вологи та нерівномірність опадів, – зазначає 
піонер розвитку соргового бізнесу в Україні. – А сорго,  
якраз, не тільки дає врожай, а й покращує родючість 
еродованих та засолених земель, економно використовує 
вологу, потребує на 20-30% менше витрат ніж кукурудза 
при однаковому прибутку на 1 га. Можливості переробки, 
використання культури на кормові цілі у тваринництві та 
біоенергетиці (що вже розпочато ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт», ТОВ «СПП-Агро», Агропромхолдингом «Астарта-
-Київ») дозволять реалізувати не 10, а 90% від валового 
збору в Україні на внутрішньому ринку і перейти сорго з 
розряду нішевих до культур поширеного вжитку».

На демонстраційних ділянках на Полтавщині фахівці 
компанії представили 21 гібрид зернового сорго амери-
канської та французької селекції (Кейто, SPX 12914, SPX 
11814, Зуні, Ютамі, Юкі, Понкі, Майло В, Стандарт 209, Анггі, 
Аггіл, Стандарт 205, Стандарт 204, Стандарт 203, Стандарт 
210, Іггор, Стандарт 201, Таргга, Брігга, Оггана, Бургго). Крім 
того, ДП «Рейлін» має найкращу лінійку в Україні сорго-
-суданкових та силосних гібридів сорго. 

Інформацію щодо унікальних властивостей нових гібри-
дів сорго та особливостей технології їхнього вирощування 
надав менеджер з регіонального розвитку ДП «Рейлін» 
В’ячеслав Краснюк. «Постійними клієнтами компанії є 
«Приват-АгроХолдинг» та «Миронівський хлібопродукт», 
–  не прикриваючи гордість, поділився професіонал. – Від 
співпраці – взаємний позитив. А це дуже професійні та 
вибагливі клієнти. 

Зазначу, що крім вже добре відомих гібридів сорго, 
2016 р. до Держреєстру сортів рослин включено 6 новинок 
від ДП «Рейлін» (зернові – Майло В, Понкі, Юкі, Ютамі, цук-
рові – Мохавк, Су). Ще 4 перспективних гібриди проходять 
державну експертизу (Зуні, Кейто, Косо, Юте БМР). 

Серед особливостей гібридів американської селекції 
компанії «Кейджо, Інк.» слід виділити, що це – гібриди нового 
покоління, оновленого генофонду:

-  з високим потенціалом врожайності;
- з підвищеною стійкістю до відносно низьких 

температур;
-  з генетичною стійкістю до окремих рас попелиці;
- з високою стійкістю до вилягання та адаптивністю. 
Ми постійно пропонуємо великий вибір гібридів за 

періодом вегетації  з широким ареалом вирощування та 
універсальністю використання».

Регіональний представник ТОВ «РАЖТ Семенс-Украї-
на», офіційним дистриб’ютором якого є ДП «Рейлін», 
Євген Гордоченков закцентував увагу на вже відомих 
українським виробникам гібридах – Брігга, Бургго, Оггана, 
Таргга, та на новинках французької селекції – гібридах Аг-
гіл, Амігго, Анггі,  Іггор, Отело. Серед особливостей гібридів 
було зазначено:

- високотехнологічність; 
- ранньостиглість;
- високий потенціал врожайності;
- потужний старт на ранніх етапах розвитку;
- високоадаптивність;
- широкий ареал вирощування та універсальність.
Універсальність культури найбільш повно 

прокоментувала експерт з агрономічних питань 
ДП «Рейлін» Ганна Луцько. «Рід сорго об’єднує зернові, 
цукрові, сорго-суданкові, суданкові та віникові гібриди. 
В сорго  використовуються всі частини рослини. Через 
цінність сорго як харчової (крупа, спирт, крохмаль, боро-
шно, сорговий «мед», пиво, ін.) та енергетичної (біогаз та 
біоетанол) культури, попит на неї систематично збільшу-
ється». Експертом було зазначено, що навіть залишки від 
бродіння на біогазових установках можна використовувати 
як цінне добриво. 

Суттєва увага фахівця була прикута до використання 
сорго у тваринництві, зокрема до переваг і особливостей 
технології вирощування гібридів цукрового сорго (Аміг-
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го, Су, Мохавк, Г 1990, СС 506) та нових сорго-суданкових 
гібридів (Юте БМР та Косо), які якнайкраще себе проявили 
на українських полях та фермах.

Продовжуючи тему використання сорго у тваринництві, 
ґрунтовну доповідь зробив провідний науковий спів-
робітник відділу годівлі сільгосптварин та кормови-
робництва Інституту тваринництва НААНУ Сергій 
Дроздов. «У тваринництві в усьому світі особливу роль 
відводять сорго як культурі завдяки черезполосному посіву 
якої, наприклад, з кукурудзою,  можна отримати у 2 рази 
більше врожаю ніж просто від кукурудзи, – наголошує 
фахівець. – Це гарантує більш високі та стабільні врожаї 
зеленої маси (від 500 ц/га), що на 30-50% вище за моноку-
льтуру, слабке виснаження ґрунту, більш низьку (в 1,6 рази) 
потребу у волозі, високу якість силосу». 

Надзвичайно позитивно щодо культури висловлювали 
свої думки керівники сільськогосподарських підприємств. 
Зокрема керівник ТОВ «Коновалівське» Калюжний 
Олексій зазначив, що займається сорго більше 5 років. «На 
сьогодні довели площу посіву зернового сорго (в основному 
гібрид інтенсивного типу Майло В) до 440 га. Зазначу його 
високу пластичність, невибагливість та гарну реакцію 
на покращення агрофону. Досвід показав, що високу 
врожайність можна отримати за норми висіву 140 тисяч 
насінин на га. Врожаї у нас стабільні».

Не перестає дивуватися позитиву від вирощування ку-
льтури і дуже досвідчений фермер Олександр Ковальчук,  
що відводить сорго у сівозміні 10-15%. «Гарантовано 
отримую урожайність сорго на рівні 74-76 ц/га. Почав 
займатися вирощуванням культури через те, що на певній 
площі землі вже нічого не давало врожай. Консультант із 
сівозмін порекомендував сорго. Перевірив. Яке було здивува-
ння непоганим першим врожаєм! Далі – навіть якість цієї 
землі покращилася. Був здивований також реакцією сорго 
на пізні заморозки – воно відійшло, кукурудза – ні. Зараз 
сію гібриди Бургго, Юкі, Ютамі. Підбираю гібриди за те-
рмінами дозрівання та збирання. Сорго гарантує мені 50% 

рентабельності, диверсифікує ризики. Співпрацюю тільки 
з ДП «Рейлін» – це ж безпосередні представники фірм-
-виробників насіння сорго. До того ж, якісно консультують, 
дуже мобільні, вміють враховувати специфічні умови 
господарства». 

Результати багаторічних науково-практичних 
напрацювань Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва навів професор Сви-
ридов Анатолій. «Останнім часом ми проводили дослі-
ди щодо оптимальних термінів сівби і густоти посівів 
ранньостиглих (Зуні, Юкі, Ютамі) та середньостиглих 
(Майло В, Бургго, Кейто) гібридів та розрахували, що 
за врожайності 5 т/га рентабельність виробництва 
сорго становить приблизно 60%. Окрім іншого, у сорго 
є унікальна властивість – його можна сіяти майже у су-
хий ґрунт, – ділиться досвідом вчений. – Зміни клімату, 
виснаженість ґрунтів високоінтенсивними культурами 
та висока ринкова привабливість обумовлюють 
необхідність збільшення посівної площі сорго в Україні 
до 450 тисяч га до 2020 року. Але навіть за реалізації 
потенціалу врожайності культури (20 т/га зерна) 
валовий збір з такої площі не задовольнить світовий 
попит на неї».

Доктор біологічних наук, віце-президент компанії 
«Кейджо, Інк.» Пітер Чикалюк спеціально прибув 
на День Поля Сорго зі США. «Ми вкладаємо гроші у 
цю перспективну культуру, бо її потенціал далекий 
від повної реалізації. Сорго добре зберігається, тому 
надає додаткові можливості у переробці, – свідчить 
бізнесмен. – Корми,  крохмаль, спирт,  пелети, біогаз – 
неповний перелік продуктів глибокої переробки сорго. Так, 
ТОВ «Аспарагус ЛТД» на сьогодні вже переробляє сорго на 
крупу і борошно, які користуються попитом як дієтичні 
безглютенові продукти не тільки в Україні. Торгуючи 
тільки зерном, ви втрачаєте шалені гроші. В Україні має 
бути не менше 1 млн. га угідь під сорго. Наразі є нагальна 
необхідність створити Асоціацію сорго України. Це 
допоможе у формуванні і реалізації великих партій зерна 
культури». Пітер пропонує включити цю асоціацію в аме-
риканську зернову та соргову асоціації, щоб забезпечити 
фінансування виробництва та переробки сорго, у тому 
числі, біоетанолових та біогазових проектів.

День Поля Сорго видався на славу, а здобуті знання, 
продемонстровані практичні навички, нові знайомства, 
домовленості та нерозкритий потенціал культури у бага-
тьох учасників запалили очі та викликали бажання самим 
переконатися у великих можливостях сорго. Бажаємо 
успіхів!

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і 
логістики  Полтавського національного технічного університету 

ім. Юрія Кондратюка  Микола Зось-Кіор
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«МАЙСТЕРНЯ САДІВНИЦТВА» 
НА ЧЕРНІВЕЧЧИНІ: ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО 

ЯБЛУКА ДО ЕЛІТНОЇ ЯКОСТІ
Сади Сокирянського району, що на Чернівеччині, ми відвідали у прохолодний вітряний день, 

22 серпня. 200 га струнких яблунь стояли, міцно тримаючи чималі жмені плодів – їх кольорами 
та формами хотілося любуватися, вдихати їх аромат, а ще більше хотілося спробувати на смак. 
Сотні годин тонкої людської праці було вкладено в цю красу. І вже іде активна підготовка до збору 
врожаю. Отже завітали ми в сокирянське садівниче господарство – ТОВ «Дністровські сади» – не 
просто так, а з нагоди проведення чергової конференції «Майстерня садівництва» від компанії 
«Сингента». Говорили про найбільш важливіше та актуальне – адже всіх виробників садівничої 
продукції об’єднали цьогорічні несприятливі погодні умови, і проаналізувати всю систему догляду 
за садом необхідно для подальшого професійного розвитку аграріїв, у чому компанія «Сингента» 
допоможе провідними інноваційними продуктами та корисними порадами. 

Валерій Голиняк, директор Західного бізнес-
-регіону, на відкритті заходу підбадьорив аграріїв, 
зазначивши, що українське яблуко має великі перспекти-
ви вигідного збуту завдяки своїм унікальним смаковим 
властивостям. Також він порадив гостям конференції не 
упускати можливості такого великого зібрання експертів 
і колег та задавати якомога більше питань, працювати в 
інтерактивному форматі із спільними дискусіями щодо 
неясних моментів в роботі.

Михайло Олексійович Бабій, директор корпорації 
«Дністер», в яку входить приблизно 200 господарств, привітав 
гостей Дня саду на багатій садами Чернівецькій землі. Він поба-
жав всім учасникам благополуччя, продуктивного семінару, 
гарного врожаю, та зазначив проблему низької ціни на яблука, 
яка є дуже гострою для садівників. Михайло Олексійович щиро 
побажав садівникам згуртованості, адже вони не викори-
стовують всі важелі впливу на створення ціни на вітчизняному 
ринку. Втім, нестача фруктосховищ на Чернівеччині також 
підштовхує садівників продати швидше по дешевшій ціні. 

Василь Козак 
та Михайло 
Бабій
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НОВИЙ ПРОЕКТ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА» – 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЇ

Робота конференції розпочалася з презентації нового 
проекту компанії «Сингента» – обстеження полів та садів 
дронами і аналіз зібраного матеріалу. Це «висока» техноло-
гія, яка відносяться до точного землеробства в широкому 
його розумінні, та є необхідним кроком до розумного та 
ефективного агровиробництва. Новий сервісний напря-
мок «Сингенти» активно випробовується з минулого року, 
спочатку у співпраці з Drone.ua, а тепер вже з власними 
новопридбаними квадрокоптерами. 

Григорій Коваленко, регіональний технічній експерт 
в Північному регіоні, розповів присутнім на Дні саду 
про робочий процес моніторингу с.-г. площ за допомо-
гою дронів. Обстеження на полях чи в садках здійснює 
технічній експерт компанії «Сингента», закладаючи 
маршрут, за яким квадракоптер летить автоматично, на 
висоті 80-120 м. Важлива умова – хороша погода, тобто 
відсутність сильного вітру та дощу. Зробити зйомку на 
площі в 50 га дрон може за 15 хвилин, і така оперативність 
обстеження є великою перевагою. Окрім цього, важлива 
їх перевага у порівнянні, наприклад, із супутниками, це 
значно детальніша зйомка і, відповідно, більш розширені 
дані аналізу. БПЛА оснащений камерами двох типів: перша 
робить якісні фотографії чи знімає відео, друга здійснює 
мультиспектральну зйомку. Отримані дані чітко складаю-
ться в карту поля та аналізуються в спеціальній програмі 
спеціалістом «Сингенти». У результаті фермер може поба-
чити з точністю до сантиметра, на яких ділянках саду треба 
додати тих чи інших добрив та мікроелементів, і таким 
чином вирівняти врожайність по всій площі. 

Ключовий показник, заради якого дрони відправляють 
у повітря – NDVI – індекс вегетації. Це показник, що роз-
раховується в результаті операцій з різними спектральни-
ми діапазонами даних дистанційного зондування. По 
суті, він є індексом активності вегетації. Зелений колір на 
спектральному зображенні говорить про хороший вегета-
ційний показник, а червоний – про слабкість рослин на 
відповідній ділянці. Поняття спектрального індексу NDVI 
базується на тому факті, що здорова рослинність загалом має 
низьку відбивну здатність видимої частини електромагнітного 
спектра завдяки абсорбції рослинними пігментами, головним 
чином, хлорофілом. Одночасно зелене листя має високу від-
бивну здатність в ближньому інфрачервоному спектрі. 

Разом з дроном та аппаратом для диагностики 
листової поверхні «Агровектор», що визначає кількість 
макро- та мікроелементів, і який «Сингента» теж викори-
стовує в цьому сервісному напрямку, компанія здійснює 
комплексний та точний аналіз польових і садових 
насаджень на господарстві. 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ САДУ – АКТУАЛЬНІ 
ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ

Детальний аналіз цьогорічного сезону садівників 
зробив Володимир Воєводін, технічний експерт 
компанії «Сингента». Приморозки пізньою весною 
пройшли по всьому Західному регіону. Є навіть така 
прикмета: весна розпочалася рано – чекай пізніх холодів. 
Втім, багатьох садівників вони застали зненацька, дерева 
вберігали як могли: робили дощування, проводили окурю-
вання соломою, тирсою та димовими шашками, вкривали 
насадження агроволокном, вносили добрива аби звести 
до мінімуму стрес рослин. Зрошування під час заморозків 
компанія «Сингента» рекомендує робити не чистою водою, 
а з препаратом Дітан™, можливо навіть у подвійній нормі 
(4 кг/га). Володимир Воєіводін зазначив, що в таких холо-
дних умовах допомагає добриво Ізабіон®, яке має в своєму 
складі набір амінокислот, що починають швидко діяти, і 
покращує живлення культури, діє як стимулятор росту, є 
антистресантом для всієї рослини.

Слід відзначити, що досі триває акція компанії 
«Сингента» для фермерів, в яких сад постраждав від 
заморозків: при придбанні препаратів для захисту саду, а 
саме інсектицидів Люфокс®, Матч®, Вертимек® та фунгіциду 
Світч®, компанія надає знижку 20%. 

З доповіддю про особливості застосування препаратів 
компанії «Сингента» у Чернівецькій області виступив 
Василь Романюк, менеджер у Франківській та Черні-
вецькій областях. Щодо погодних умов, він відзначив, 
що під час заморозків температура опускалась навіть до 
-5°С, але вони були короткочасними, а тому без таких не-
гативних наслідків, як в інших регіонах. При появі перших 
проявів парші, що в багатьох виробників з’явилася в 
першій декаді червня, успіх мали ті садівники, які викори-
стали препарат Скор®, який є еталоном захисту від цієї 
хвороби, оскільки має швидку лікувальну дію. Але, звісно, 
першим заходом в боротьбі з цією хворобою та іншими 
є вчасне застосування контактних препаратів. В другій 
половині вегетації великою проблемою стала альте-
рнарія. Василь Романюк розповів, що дуже ефективним 
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препаратом проти альтернарії є Циделі™ Топ – це під-
тверджено багатьма дослідами, які проводила компанія 
«Сингента», і, власне, досвідом клієнтів. 

Циделі™ Топ  – це двокомпонентний фунгіцид для 
професійних виробників плодових культур для захисту 
саду від парші та борошнистої роси. Складається з 2 діючих 
речовин: 125 г/л дифеноконазолу та 15 г/л нової ефе-
ктивної діючої речовини цифлуфенаміду. Цифлуфенамід 
належить до нового класу фунгіцидів – амідоксими. Є 
високоактивним проти борошнисто-росяних грибів. Тож, 
переваги продукту Циделі™ Топ – в наступних позиціях:

• Одночасно захищає як від борошнистої роси, так і 
від парші, альтернаріозу, кладоспоріозу та інших видів 
плямистості.

• Подовжена профілактична, лікувальна й залишкова 
активність (до 30–40 днів).

• Потужна трансламінарна дія.
• Поєднання двох діючих речовин унеможливлює виник-

нення резистентності.
• Властива газова фаза (до 4 см від місця потраплянні 

краплі).
• Стійкість до змивання дощем і високих температур.
Василь Романюк звернув увагу, що сам по собі пре-

парат – це лише половина успіху у результаті застосува-
ння. Справу на 50% вирішує норма робочого розчину, 
якість форсунок. Фахівці компанії «Сингента» закликають 
аграріїв чітко дотримуватись їх рекомендацій у викори-
станні препаратів, і не перебільшувати норму викори-
стання. Наприклад, Хорус®, Скор®, Ембрелія™ – 500 л/га, 
Вертімек®, Люфокс® – 800 л/га, Енжіо®, Актара®, Карате® 
Зеон – 700 л/га. Це перевірені довгостроковою практикою 
ефективні норми. 

Щодо шкідників, то цього року багато було їх в 
Чернівецьких садах, вони теж швидко прореагували на 
нестандартні погодні умови. Василь Романюк зазначив 
такого лютого шкідника як листокрутка – вона з’явилась 
дуже рано, з появою перших бруньок. В той момент 
треба захистити яблуню препаратом, який містить в собі 
регулятор росту – наприклад, Матч® або Ампліго®. А після 
цвітіння починається друга схема захисту від шкідників 
– два рази Люфокс® з інтервалом три тижні, а потім два 

рази Проклейм® з інтервалом три тижні. У такому разі з 
лускокрилими шкідниками проблем не буде. 

Проклейм® — це спеціалізований інсектицид при-
родного походження кишково-контактної дії для контролю 
понад 40 видів лускокрилих. Містить 50 г/кг емамектину 
бензоату. Унікальність препарату полягає у швидкому 
проникненні в рослину та створенні резервуарів в тканині. 
У гусениці, яка поглинула оброблену частину, за 1–4 години 
відбувається порушення нервової системи, що призводить 
до паралічу. Смерть настає через 1–4 доби після поїдання 
обробленої рослини.

Препарат має низку певних переваг:
• Знищує всіх лускокрилих шкідників, що живуть при-

ховано та відкрито.
• Починає діяти з фази яйця – має спрямовану овіцидну 

дію: при потраплянні на яйцекладку проникає через оболо-
нку яйця і личинка гине, не виходячи з нього, або отримує 
летальну дозу в момент прогризання хоріона яйця.

• Повністю проникає в рослинні тканини протягом двох 
годин, що забезпечує захист до 15 діб.

• Ефективність не залежить від високих температур 
(навіть вище +35°С!), дощу та кислотності робочого роз-
чину.

• Короткий термін очікування для яблуні та винограду – 
14 днів.
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• Сумісний з біозахистом – безпечний для ентомофагів 
через 5-24 години після обприскування.

• Слід зазначити, що одночасний масовий розвиток 
кількох видів лускокрилих шкідників на яблуні буває, 
як правило, одразу після цвітіння та перед збиранням 
врожаю. І Проклейм™ як раз ідеально підходить для пізніх 
обробок.

Якщо в оптимальні строки не вдалося побороти шкідни-
ка, то дуже ефективним є використання інсектициду з 
акарацидним ефектом Нурел™ Д. Він ефективно бореться з 
плодожеркою, листовійкою, кліщами, попелицею тощо. За 
словами Василя Романюка, восени можна зробити обпри-
скування цим препаратом кореневої зони яблунь в нормі 
1000-1200 л/га.

Спеціальним гостем «Майстерні садівництва» 22 серпня 
був садівник з Польщі Пьотр Шимчак, який присвятив свій 
виступ необхідній роботі в саду за декілька тижнів до збору 
врожаю. На доповіді висвітлювалась низка важливих пи-
тань, зокрема технології вологозберігання, використання 
калію, кальцію, правильна літня обрізка саду тощо. 

На конференції відбулась також серйозна практична 
частина. По-перше, садівники зібрались на клас фітоекс-
пертизи, де були представлені зразки рослин, уражених 
різними хворобами, які учасники могли детально роз-
глянути у мікроскоп та отримати коментарі і відповіді на 
питання від експертів «Сингенти». Від виробників звуча-
ли проблематичні питання щодо боротьби з вірусними 
захворюваннями у саду, але проти них поки що препаратів 
не існує, тому фахівці компанії «Сингенти» рекомендують 
спрямовувати зусилля на боротьбу із шкідниками, які є 
переносниками вірусних хвороб. 

Завершилась практична частина конференції 
«Майстерня садівництва» практикумом в саду, де були 
висвітлені особливості захисту саду в ТОВ «Дністровські 
сади», яблуками якого гості мали можливість милу-
ватись протягом дня. Також садівник с Польщі Пьотр 
зробив майстер-клас з лтньої обрізки, про яку роз-
повідав раніше.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ВІД ГОСТЕЙ ДНЯ САДУ
Василь Васильович Козак, го-

лова районної ради Сокирянсько-
го району з любов’ю розповів про 
сад в ТОВ «Дністровські сади», адже 
він сам раніше займався аграрною 
діяльністю та заснуванням цього 
саду: 

«Чернівеччина та Сокирянський 
район зокрема є найкращими за 

розвитком садівництва в Україні, і не дарма, що у нас 
проводять такі серйозні заходи. Зараз ми знаходимося в 
саду, який не соромно показати гостям з Європі. Проект 
повністю з французькими інвестиціями, включаючи посад-
ковий матеріал та агрономічний контроль. Сад чудово 

оснащений технологічно: є мікродощування, крапельне зро-
шення, якісна шпалера з іспанської деревини. Дуже важливо, 
що багато людей з села мають можливість долучатися 
до роботи з гарними умовами, якої в саду багато, і яка 
високооплачувана». 

Олександр Баран, агроном з садівництва ГК «ВІТА-
ГРО», Хмельницька обл.:

«На сьогоднішній день під садівництво у нас виділено 
510 га, з них 308 га. Слава Богу, цьогорічні приморозки 
нас минули, тільки трохи постраждали смородина та 
черешня. Є перспектива зібрати хороший врожай яблук, 
6-6,5 тонн. Такі заходи, як сьогодні, дуже полюбляємо від-
відувати. Світові технології рухаються вперед, і ми хочемо 
рухатись разом з ними. Щодо компанії «Сингента», 60% від-
сотків препаратів, які ми використовуємо в саду – саме їх 
виробництва. Старий добрий Дітан™, від якого ми роками 
не відмовляємося та новинки Ембрелія™, Світч® тощо».

Сергій Гавришев, радник голови правління корпора-
ції «Сварог Вест Груп» з питань садівництва: 

«В Сокирянському районі Черніве-
цької області у нас працює підприє-
мство ТОВ «Буковинський сад», яке 
має 300 га яблунь та 72 га груші – це 
основні насадження, ще трохи ви-
рощуємо кісточкових – сливу, чере-
шню. Є фруктосховище, вистачає 
на зберігання всієї нашої продукції, в 
планах – поставити протиградову 
сітку, хоча це і дороге задоволення.  Щодо системи захисту 
саду, ми використовуємо розумний підхід – чергуємо групи 
діючих речовин. Продукція компанії «Сингента» займає клю-
чове місце в нашому захисті, на їхні інсектициди покладає-
мо цілком і повністю».

Владислав Макаренко, економіст ФГ «МакоСад», 
Чернівецька обл.:

«Наш сад має насаджень 80 га, 
основна культура яблуня, 60 га. 
Сад покритий протиградовими 
сітками. Є один холодильник на 
3000 тонн. У нас сімейна садівнича 
традиція, господарство пере-
дається у спадок від покоління до 
покоління. Розширювати площі не 
плануємо, по-перше. Немає куди, 

а по-друге – господарство тоді буде не таким ефе-
ктивним, на більшій площі складніше зберігати високу 
якість продукції. Дуже цінуємо такі зібрання як сьогодні, 
інакше ми б з колегами не зустрілись. З побажань – хоті-
лося б, щоб такі зустрічі відбувались більш локально, і 
щоб з доповідачів було більше закордонних спеціалістів. 
З продукції «Сингенти» використовуємо майже все. Скор. 
Топаз, Хорус, Вертимек, Проклейм тощо. Ми постійно 
вдосконалюємо наше виробництво, працюємо на якість, 
на розвиток експорту». 

Тетяна Бєлінська
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ ДО ЗБИРАННЯ
В АФ «КОЛОС» ВЖЕ ЗІБРАЛИ ХОРОШИЙ ВРОЖАЙ

Сезон збирання цукрового буряку буде ще тривати в Україні два місяці, але в деяких 
господарствах цей відповідальний момент вже завершено. Зокрема в агрофірмі «Колос», 
яка є учасником спільного проекту журналу «АгроЕліта» та компанії «Сесвандерхаве» 
під назвою «Цукровий буряк: від сівби – до збирання». Даний матеріал присвячений 
свіжім результатам та враженням від отримання врожаю солодкого кореня. Нагадаємо, 
що агрофірма, яка господарює на території Сквирського району Київської області, 2017 
року вирощувала 4 гібриди на площі 204 га, а саме Предатор, Пітон, Вапіті і Бакара. І 
результатом можуть пишатись: агрофірма отримала середній врожай цукрового буряку 
64 тонни з гектару. За рахунок яких агрономічних заходів це вдалося, дізнаємось в 
інтерв’ю з Олександром Паламарчуком, головним агрономом АФ «Колос».

Головна складність цього року у регіоні  – критична 
недостатність опадів. «Від посіву до збирання випало 105 
мм опадів, – жаліється Олександр. – Мало – це не то слово. 
З них 35 мм випало в серпні, і цьому ми дуже раділи, адже 
пересохлий буряк трохи «підбадьорився» за рахунок них».

- Якщо буде і в подальші роки продовжуватись 
посушлива тенденція, що плануєте робити?

- Ми це вже не один рік робимо – працюємо над зберіган-
ням вологи. Найважливіший момент – зберегти накопичену 
в ґрунті за осінньо-зимовий період вологу, для цього треба 
правильно підготувати ґрунт, ми робимо глибоке щільнуван-
ня. А потім навесні – ранній посів. Це і є весь секрет.

- Останнього разу ми були у вас в гостях в лип-
ні. Ви робили ще якісь заходи в серпні, здійснювали 
моніторинг наростання врожаю коренеплодів перед 
збиранням?

- В липні та серпні вже ніякого підживлення та захисту 
не робили, буряк дозрівав. В серпні робили аналіз цукри-
стості, вона була нижче на 1% ніж під час збирання.

- А що взагалі, на ваш погляд, впливає на формуван-
ня цукристості?

- Всі фактори впливають. І обробіток ґрунту, і система 
удобрення, і система захисту. Деякі аграрії стверджують, 
що значне збільшення відсотка цукристості дає внесення 
певних мікроелементів в кінці серпня. Але такий захід до-
цільно робити тим, хто має тисячі гектарів цукрового бу-
ряку та власний цукровий завод, а таким господарствам, 
як ми, хто вирощує декілька сотень гектарів цієї культури, 
це взагалі не вигідно. Але у нас і так вийшла непогана 
цукристість – 17,5%.

- Розкажіть про процес збирання цукрового буряку. 
Ви досить рано впоралися!
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- Збирання ми спочатку планували на кінець вересня, 
а потім цукровий завод нам поставив певні умови, через 
які довелося почати збирання 10-го числа. Провели 
його ми на нашій площі 204 га за 5 діб. При збиранні 
використовували два комбайни Holmer, один з яких наш, 
а другий наймали. Буряк був зрілий, але краще було б ще 
почекати до кінця вересня як мінімум. 

Не дивлячись на ранні строки збирання, всі 
коренеплоди були добре сформовані, правильної форми. 
Хоча, якщо почекали б до кінця вересня, результат був би 
кращим. Через те, що ґрунт пересохлий, процес збирання 
виявився складним. Ми навіть викликали спеціалістів, 
щоб налаштувати комбайни належним чином. Можемо 
похвалитись тим, що забрудненість цукрових буряків 
після збирання склала 6%, це дуже хороший показник, 
навіть 8-9% добрим показником вважається. Це вдалося 
завдяки якісному збиранню, оптимальному зрізу гички, 
відсутності бур’янів та якісній роботі накопичувача-пере-
вантажувача Ropa. 

- Як у вас організована логістика, чи задоволені 
нею?

- Ми співпрацюємо з Шамраївським цукровим 
заводом, він знаходиться на відстані 14 км від нашого 
господарства. Завод забирає наші буряки власним ванта-
жним транспортом, так що проблем з цим не маємо.

- Зазначте результати збирання цукрових бу-
ряків-2017.

- За результатами збирання середня врожайність у нас 
вийшла 64 т/га, цукристість 17,5%. Якщо говорити окремо 
по гібридах, то Вапіті дав найвищий врожай – 71 т/га та 
найвищу цукристість – 18,2%. Поле з цим гібридом було 
трохи зріджене шкідником, однак на ньому була найбільш 
сприятлива густота розміщення рослин. Але насправді 
об’єктивно порівняти якість різних гібридів на товарних 
посівах фактично було надзвичайно важко, тому що на 
кожному полі свої специфічні умови, які мають великий 
вплив. Втім, Вапіті вирішили точно сіяти на наступний 
рік, а от Предатор в наших умовах у цьому році мав деякі 
проблеми (церкоспороз та проблемне викопування).

- Чому вам вдалося досягти такої хорошої 
врожайності, як вважаєте?

- Є ключові, сприятливі для цього складові. По-
-перше, якісна система обробітку ґрунту, як я вже 

зазначав, ми працюємо на зберігання вологи. По-друге, 
гібриди цукрового буряку з великим потенціалом – у 
Sesvanderhave ми впевнюємося все більше і більше, 
з кожним роком. По-третє, майже досконала система 
захисту – у нас немає серйозних проблем ні з бур’янами, 
ні з хворобами, ні з шкідниками, відповідно, буряк росте 
собі без суттєвих перешкод. По-четверте, ми все робимо 
швидко та вчасно – завдяки професіоналізму і невеликій 
кількості площ. 

- Виходить, що вам не треба змінювати та коригу-
вати технології, ви своєю роботою задоволені?

- Деякі нюанси все ж таки потребують коригування, 
наприклад, ми наступного року плануємо розширити 
спектр засобів захисту, окрім препаратів ADAMA ви-
користовувати ще й Syngenta, BASF – треба ефективніше 
боротися з лободою. Але в цілому так, ми вже пройшли 
шлях пошуку та відпрацювання своїх технологій, і на 
сьогодні бачимо, що наша багаторічна праця дає свій 
результат.

Примітка для читачів: цьогорічний проект «Цукровий 
буряк: від сівби – до збирання» на цій статті не закі-
нчується, у наступному номері ми підведемо загальні 
підсумки сезону вирощування цукрового буряку-2017 не 
тільки в АФ «Колос», а й загалом в інших господарствах 
України, надамо коментарі насіннєвих експертів та 
поділимося корисними прогнозами для буряківників на 
наступний рік.

Тетяна Бєлінська  

ТОВ "СЕСВАНДЕРХАВЕ-УКРАЇНА"
тел./факс + 38 (044) 502-93-66

www.sesvanderhave.com

ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"
09051 Київська обл., 

Сквирський р-н, с. Пустоварівка
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НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ
Протягом двох днів – 14 та 15 вересня 2017 року – у смт. Дослідницьке (Київська 

область) пройшов традиційний День поля, організатором якого виступив Німецько-
-український аграрний демонстраційний та навчальний центр (АДНЦ).

На 30 га земельних угідь дослі-
дного господарства УкрНДІПВТ 
ім. Л.Погорілого партнери заходу 
представили сучасну та інноваційну 
продукцію: більш ніж 80 гібридів рі-
зних культур, 100 одиниць сучасної сі-
льськогосподарської техніки, а також 
широкий спектр хімічних препаратів 
та стратегій для її застосування. Зага-
лом на Дні поля були представленні 
продукти таких брендів: Berthoud, 
Case IH, FMC, Claas, ТД Соєвий Вік, 
Holmer, Horsch, Lechler, Lemken, Mais 
Dnipropetrovsk, Norika, NPZ, Rodonit, 
Rauch, Stefes, Strube, ProCredit Bank, 
Еска Капітал, Tria, ТОВ «Сесвандерха-
ве», ПП ТД Галпідшипник, ТОВ ТД «БТУ-
-Центр», ТОВ «М-РАД», Drone UA, RTI 
Вільні люди, ТОВ «ІВЕКО Україна», 
ТОВ «Агротехносоюз», ТОВ «КЕТ Украї-
на», ТОВ «ВЕЛЕС АГРО», «Фольксваген 
Україна», ТОВ «Версатайл Україна», 
«Іноваційний аграрний центр», APD, 
ATU, Ökolandbau.

Відвідувачі, а їх цього року було 
майже 1500 осіб, також могли на-
глядно ознайомитися із демонстраці-
єю техніки за такими напрямами:

1. Обробіток ґрунту по стерні, де 
такі фірми як CLAAS, CASE IH, HORSCH 
та LEMKEN демонстрували свої сучасні 
технічні можливості;

2. Спеціальна смуга перешкод 
для обприскувачів, яка показала 
поведінку машин в спеціальних 
умовах та коливання штанги в залеж-
ності від швидкості;

3. Техніка для збирання та пере-
вантажування цукрових буряків в 
польових умовах (HOLMER);

4. Сучасні розкидачі міндобрив у 
роботі від фірми RAUCH;

5. Роботу комбайнів та презентація 
врожайності за дослідними ку-
льтурами та оцінка результатів (CLAAS 
та CASE IH).

Також на Дні поля виробники посі-
вного матеріалу (LIMAGRAIN, STRUBE, 
NPZ, MAIS Dnipropetrovsk та «Соєвий 
вік»), а також виробники ЗЗР (STEFES) 
презентували рослинницькі досліди 
таких культур як соя, кукурудза, ріпак 
та соняшник.

Свою участь у заході 
прокоментували декілька партнерів.

Зокрема, керівник агроди-
візіону компанії «Лозівські ма-
шини» Олександр Тітов відзначив 
якість організації заходу, що тради-
ційно притаманна АДНЦ: «Являючись 
партнером АДНЦ, наша компанія 
сьогодні демонструє на практиці 
техніку вітчизняного виробни-
цтва для передпосівного обробітку 

ґрунту. Серед них глибокий роз-
пушувач з шириною дії 4 метрів, 
2 одиниці дискових борін: Дукат 2,5 м 
та Дукат Gold 6 м, які призначені для 
обробітку ґрунту до 14 см. Також на 
полі знайомимо аграріїв із нашою 
новинкою: 8-ми метровою дисковою 
бороною, яка призначена для обробі-
тку ґрунту на площах із залишками 
високих стебел кукурудзи і соня-
шнику, з великою масою сидератних 
решток».

Генеральний директор «Штрубе 
Україна» Лутц Геррманн наголосив 
на важливості спілкування із аграрія-
ми у форматі демо-показів:

«Ми уже 140 років займаємося 
селекцією і насінництвом цукрових 
буряків, соняшнику та озимої пшени-
ці. На демо-полі АДНЦ, членом якого 

ми є значний період, відвідувачам 
презентуємо 18 сортів цукрового 
кореня і 10 гібридів соняшнику. Серед 
них є кілька новинок, адже вважає-
мо, що меж удосконаленню не має. 
Це підтверджується і бажанням 
аграріїв шукати інноваційні рішення 
покращення технологій вирощу-
вання культур, розширення мож-
ливостей на ринку цукру і насіння 
соняшнику. А компанія «Штрубе» 
готова бути надійним партнером у 
цих процесах».

Вражаючу експозицію на Дні 
поля АДНЦ презентувала компанія 
Horsch. Про участь у заході роз-
повів Тарас Рунців, регіональний 
представник компанії у Захі-
дній Україні: «Світовий бренд 
Horsch демонструє на АДНЦ свої 
найкращі машини. Хочу зверну-

ти увагу на посівні агрегати. 
Серед них «бестселлер» –сівалка 
Maestro 24 SW. Перевагами сівалки є 
центральний бункер, у який можна 
засипати одночасно 2 тисяч літрів 
насіння та 6-7 тисяч літрів добрив; 
електронна система контролю, що 
дозволяє чітко оцінювати витрати 
насіння; наявність телескопічної 
вісі, ширина якої змінюється в 
залежності від режиму роботи 
чи транспортування; швидкість 
висіву, яка може варіуватися для 
буряків, соняшнику чи кукурудзи 
від 8 до 12 км/год. Впевнений, що 
техніка Horsch – надійний помічник 
аграрія у досягненні високих врожаїв 
та фінансових результатів».
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Безкоштовні телефонні лінії!

«Перший платіж  - від 0%. Термін фінансування до 5 років!»

оперативне забезпечення оригінальними з/ч;

фахова інженерна підтримка в найкоротші терміни;

робота служби підтримки в режимі 24/7.

Ми гарантуємо Ваш спокій:

Відстань під рамою 85см.
Відстань між корпусами 100см.
Потужна міцна рама.
Корпус типу повний гвинт XZ.

ТЕХНОЛОГІЧНІ КОЛІЇ - ЦЕ 
АКТУАЛЬНО І ВАЖЛИВО 

В осінній період активної роботи техніки на полях 
важливо не забувати про те, що при такому наванта-
женні відбувається з ґрунтом. Багато аграріїв знає, що 
створення постійних технологічних колій на полях значно 
підвищує ефективність робіт в інтенсивному типі ведення 
господарства. Але насправді дуже малий відсоток агропід-
приємств впроваджує цю технологію, адже вона здається 
досить складною на початку та потребує додаткової орга-
нізації технічного парку.

Посіви з технологічної колією мають наступні переваги: 
зниження ризиків при обробці посівів; виключаються по-
двійні обробки препаратами або огріхи; колеса тракторів 
і сільськогосподарських машин проходять по доріжках 
не пошкоджуючи рослини. По суті, технологічна колія 
корелюється з системою точного землеробства - в контекс-
ті посіву, внесення мінеральних добрив та обрискування. 
Вона вноситься в електрону карту поля та враховується у 
впровадженні системи управління технікою.

Втрата врожаю від порожнього сліду компенсується за 
рахунок крайового ефекту двох крайніх рядків по довжині 
колії. Крім того, за рахунок поліпшення якості проведених 
робіт підвищується загальна врожайність на полі. Все це в 
сумі перевищує недобір врожаю від створення колії. 

Напрямок колії залежить від рельєфу, конфігурації полів 
і напрямку панівних вітрів, щоб при хімічних обробках був 
бічний знос пестицидів. На рівних полях технологічні колії 
формують незалежно від напрямку посіву по довгій стороні 
поля. На схилах крутизною до 3° їх нарізають поперек схилу. 
Розворотні смуги роблять на крайової технологічної колії 
оброблюваного поля. При багаторазової роботі постійні 
технологічні колії накочуються і не заростають бур'янами.

Залежно від конструктивної ширини захвату машин і 
знарядь за доглядом за посівами створюються технологічні 
колії з певною відстанню між ними. За основу береться, 
головним чином, ширина обприскувача як найбільш важ-
ливого і необхідного знаряддя. У зв'язку з цим підбираю-
ться посівні агрегати з відповідною шириною захвату. Якщо 
ширини захвату одного проходу посівного агрегату недо-
статньо для ширини обприскувача, то технологічна колія 
створюється з двох проходів агрегатів з однаковою або рі-
зною робочою шириною. При відповідності цих параметрів 
технологічна колія проходить по сліду трактора при посіві, 
що з агротехнічної точки зору найбільш доцільно. Відстань 
між двома доріжками технологічної колії повинна відповід-
ати відстані між центрами коліс трактора або самохідних 
сільськогосподарських машин.

Таким чином, постійна технологічна колія забезпечує 
дотримання режиму хімічних обробок посівів, енерго-
-ресурсозбереження, екологічну безпеку і якість сільгосп-
продукції. 
Джерела: http://agrocart.com/3068/texnologicheskaya-koleya-dlya-posevnyx-
-agregatov-s-razlichnoj-rabochej-shirinoj-zaxvata
http://www.webfermerstvo.org.ua/roslynnyctvo/postijna-tehnologichna-kolija-
-ptk-v-innovacijnyh-agrotehnologii-hlibnyh-zlakiv.php
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НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ ... або 
ЯК ПЕРЕМОГТИ КРАДІЙСТВО

Наші читачі останнім часом стали активніше цікавитися питанням попередження 
крадіжки палива, що цілком зрозуміло, якщо подивитися на цінники АЗС. Власникам 
і керівникам підприємств часто не дають спокою три дуже щільно взаємопов'язаних пи-
тання. Перше: в яких обсягах водії крадуть паливо? Друге: що з цим робити? І нарешті 
третє - чи не призведе спроба взяти витрату палива під контроль до непередбачуваних 
ускладнень у взаєминах з колективом? Ми знайшли відповіді на всі три питання!

Здавалося б, очевидно, що 
контроль краще безконтрольності. 
Тим більше, що масштаби крадіжок 
можуть доходити до 25% всіх витрат 
на заправку! Після усвідомлення 
проблеми залишається два шляхи. 
Можна змиритися з цим прикрим 
фактом, і спробувати перекласти 
компенсацію втрат на зарплатний 
фонд за принципом: «Я роблю вигляд, 
що вам плачу, а ви робите вигляд, що 
не крадете».

Однак цей шлях, представляється, 
м'яко кажучи, сумнівним. Де-факто 
легітимацією «підробітку» на паливі 
узаконюється крадійство і зловжива-
ння у всіх їх проявах. Скажемо більше 
- заохочується! І ситуація може 
зайти так далеко, що розбещений 
до крайності колектив доведеться 
міняти повністю. Це важко виконати, 
а будучи здійсненим за своїми наслі-
дками може бути катастрофічним для 
бізнесу. Як не крути, а виходить, що 
контроль необхідний. Краще платити 
виправдану зарплату, але при цьому 
контролювати витрати, ніж пустити 
ситуацію на самоплив. Однак, на 
цьому шляху керівника чекають нові 
ризики.

Приймаючи рішення взяти під 
жорсткий контроль витрату палива, 
дуже важливо не помилитися при 
виборі способів його реалізації. Щоб 
не вийшло так, що система контролю 
показує відсутність злодійства, даючи 

водіям привід вимагати «надбавки за 
чесність», а механікам і менеджерам 
- тему для розмов про даремно витра-
чені гроші, на які можна було купити 
інструмент або нові комп'ютери. При 
цьому крадійство буде процвітати, як 
і раніше. З цією проблемою зіткнулися 
багато з тих, хто пішов традиційним 
шляхом, заснованим на вимірюванні 
рівня в баку датчиком рівня палива 
(ДРП).

Метод контролю рівня призначе-
ний для технологічного контролю, 
обліку та прогнозування витрат і 
обсягів заправки, але не для бороть-
би з розкраданнями. І оскільки рівень 
палива постійно змінюється під час 
руху або зупинки на ухилі, то для від-
сікання помилкових спрацьовувань 
програма відсікає коливання до 5 
літрів (а іноді і до 10). Знаючи про це, 
водії зливають паливо на стоянці по 
5 літрів за раз. Або не глушать мотор і 
збовтуючи паливо палицею для іміта-
ції руху. Або на ходу прямо з бака чи 
з обратки - трубкою від крапельниці 
в каністру. Крім того, сам датчик дає 
похибку не менше 4%. Таким чином, 
ДРП не дає гарантії об'єктивного 
контролю витрат палива. При цьому 
він працює тільки в поєднанні з GPS-
-трекером.

Очевидно, що треба контролю-
вати не рівень, а саме витрату. Однак 
класичний спосіб установки двох 
витратомірів - на подачу і обратку, 

дає таку похибку вимірювань, яка 
практично зводить нанівець їх доці-
льність. Так, підкачувальний насос 
подає приблизно 300-500 л в годину, 
з яких близько 90% зливається 
назад в бак. Значить, при похибці в 
1% її абсолютне значення - до 5 л/г, 
а на звороті - до 4,6 л/г. Не кажучи 
вже про те, що паливо йде назад 
спінене з повітрям. Загалом, сумарна 
похибка витратомірів по відношен-
ню до реальної витрати - до 12%. 
Якщо люди звикли красти, то таким 
контролем їх не налякати - він швид-
ше узаконить їх махінації.

На іномарках також застосовується 
метод контролю зняттям з CAN-шини 
сигналу про рівень в баку і витрату 
пального двигуном за кількістю впри-
сків. Однак ці дані не перешкоджають 
описаним способам зливу, а крім того 
легко «коригуються» умільцями за 
допомогою електронного приладу. 
Таку послугу сьогодні легко отримати 
на стоянках для вантажівок. Та й в 
будь-якому випадку, дані з бортового 
контролера про витрату – розраху-
нкові, а не фактичні, тому що функція 
в принципі не розроблялася для 
запобігання злодійству. Похибка таких 
вимірювань не менше 5%, і завжди в 
більшу сторону – щоб функції «палива 
вистачило на N кілометрів шляху» і 
вона не стала причиною зупинки в 
чистому полі.

Що ж робити - чи можна точно 
контролювати витрату палива? Так 
- спосіб з максимальною похибкою 
не більше 1% для всієї системи 
запропонувала українська компанія 
«Південьспецприлад». Суть рішення 
- зворотний потік палива пустити 
на подачу в підкачувальний насос 
через окремий бачок, і тільки 
відсутній обсяг палива (що реально 
витрачається) пропустити через 
один лічильник. Така схема з двома 
баками на практиці забезпечує 
похибку вимірювань до 0,5%. При 
цьому можна використовувати 
будь-які типи проточних витрато-
мірів, і механічних, і імпульсних 
(тільки з GPS-трекером), і суміщених 
(механічний реєстратор + від-
далений імпульсний сигнал).
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Реалізація запропоновано-
го способу вимагає розробки 
певних спеціальних рішень (нині 
запатентованих): для автоматичного 
виходу повітря з паливної системи, 
скидання тиску в зворотному потоці 
і т.п. Був застосований паливно-
-повітряний ресивер (ППР). ППР має 
дуже важливу властивість - при зміні 
рівня палива в ньому змінюється і 
пропускний переріз виходу палива. 
Таким чином, з ППР може вийти 
стільки палива, скільки і заходить. 
ППР оснащений сапуном. На схемі 
показано, як в цьому випадку 
працює паливна система - ППР від-
окремлює повітря з обратки, і разом 
із зайвим тиском скидає його в бак.

Природно, найбільші можливості 
контролю, а відповідно і економічний 
ефект дає установка проточного 
витратоміра з імпульсним сигналом 
(або поєднаного з механічним 
реєстратором) для GPS модуля. 
Це дозволяє на 100% виключити 
зловживання далеко від бази. Аналіз 
графіка витрати палива за часом, 
місцем розташування, швидкості та 
інших параметрів дозволяє об'єкти-
вно визначити адекватність ви-
трати за будь-який обраний період. 
Система GPS-моніторингу, на відміну 
від витратомірів самих по собі, також 
дозволяє виключити нецільове ви-
користання ТЗ - «халтури» і «ліваки».

Повертаючись до початкових 
передумов, необхідно відзначи-
ти, що контроль, і наступні за ним 
стягнення - це «батіг», і в комплекті 
до нього повинен йти «пряник». Не 
можна тільки карати - треба моти-
вувати. Проведення роз'яснювальної 
роботи дуже важливо, оскільки саме 
при спробі впровадити систему від 
«Південьспецприлад» керівники АТП 
або сільгосппідприємств стикаються 
з найбільш відчайдушним опором, 
критикою і навіть саботажем такої 
ініціативи з боку «зацікавлених» осіб. 
Обізнані в способах зливу водії та їхні 
посібники чудово розуміють, що в 
цьому випадку «чарівний краник», з 
якого ллються на них гроші - закриє-
ться раз і назавжди!

Колектив повинен розуміти, що 
стабільність підприємства в кінцево-
му рахунку вигідна і їм. Природно 
при нормальній системі мотивації. 
А контроль може дати на неї кошти 
- економічний ефект від установки 

системи значний. Щоб об'єктивно 
переконатися в цьому, «Південьспец-
прилад» пропонує тестову установку 
на термін до 30 днів. Після установки 
пломбуються всі з'єднання паливної 
системи, що дозволяють маніпулювати 
витратою, чим виключається несанк-
ціонований доступ.

Радимо призначити на підприє-
мстві довіреного співробітника, 
відповідальнного за збереження і 
цілісність пломб. А також передбачити 
можливість свідомого «завищення» 
витрати в тестовий період з метою 
приховати розміри попереднього зло-
дійства. Наприклад, тиждень-другий 
дати поїздити на тій же машині з 
аналогічним завантаженням чесному 
і довіреному водієві, щоб виявити 
різницю. І тут не варто економити, 
оскільки термін окупності самої 
системи - від одного, максимум - до 
трьох місяців, в залежності від типу 
транспорту або сільгоспмашин.

Більш детальну інформацію дивіться на сайті  www.uspi.com.ua

ТОВ “ПІВДЕНЬСПЕЦПРИЛАД”
(055) 235 55 54 - тел./факс, 

(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, (097) 366 69 90, (067) 552 42 52



У вирощуванні сільськогосподарських культур не має жодних дрібниць. Аграрію необхідно 
враховувати безліч факторів у формуванні майбутнього врожаю. До них належить ефективний 
захист рослин від хвороб і шкідників. Поряд із підбором якісних препаратів та їх дозуванням 
важливу роль відіграє техніка, якою здійснювати обробіток посівів. Кілька років тому компанія 
Horsch – світовий лідер з виробництва ґрунтообробної та посівної техніки – відновила продаж 
обприскувачів. За стратегією розвитку бренду вони створені для задоволення потреб аграріїв у 
раціональному використанні техніки з максимальною продуктивністю. 

Завдяки цьому на ринку у 2016 році 
з’явилася нова модель 6000-літрово-
го причіпного обприскувача Leeb 
6 LT, яка поповнила існуючу лінійку 
варіантів з місткістю баку у 4000 та 
5000 літрів. Серія обприскувачів LT 
комплектується в двох різних версіях 
системи водопостачання: CCS і CCS 
Pro. Обидва варіанти включають в себе 
два насоси, відцентровий (продукти-
вність 600 л/хв, який відповідає за всі 
робочі функції машини: обприску-
вання, заправка води, заправка ЗЗР, 
перемішування та інші; та мембранно-
-поршневий: промивання обприскува-
ча чистою водою). Єдиною відмінністю 
версій CCS Pro і CCS є те, що версія 
CCS Pro всі крани має електричні, 
що дозволяє без зусиль виконати 
активації функцій із кабіни оператора. 
Це мінімізує втручання оператора, 
дає зручність та ефективність роботи. 
Відповідно, варіант CCS має механічні 
крани керування функціями обприску-
вання, закачування, перемішування, 
очистки та інше. Машини можливо 
укомплектувати індивідуально під кож-
ного клієнта і його потреб, наприклад  
варіант шин, ширину колісної бази, 
гальма, підвіску та інші опції доступні 
для того, щоб задовольнити клієнта 
і отримати високопродуктивний, 
ефективний і простий у використанні 
обприскувач. 

Мета виробника техніки захисту 
рослин та бажання клієнта – отримати 
від техніки: якісне внесення препарату 
незалежно від нестійких погодних умов 
(особливо у вітряну погоду), працювати 
згідно термінів, тобто машина повин-
на працювати якісно і продуктивно. 
Особливою перевагою і головною 
«родзинкою» обприскувачів Leeb є 
система кріплення і стабілізації штанги, 

яка називається BoomControl – для 
контролю висоти штанги, стабілізації 
по всій ширині незалежно від рельє-
фу, і в той же час – на  швидкості до 
30 км/год, можливість роботи на 
висоті до 30 см. Від перешкоди, а також 
на великих швидкостях залежить 
впровадження іншого: система розмі-
щення форсунок через 25 см необхідна 
для перекриття при роботі штанги на 
висоті нижче 50 см, а також системи 
контролю і автоматичного перемикан-
ня форсунок в залежності від швидкості 
роботи. Мається на увазі, що незале-
жно від швидкості роботи або виливу, 
система автоматично перемикатиме 
форсунки відповідно до їхніх конфігу-
рацій (робочого тиску) і забезпечувати-
меться рівномірний розпил по всій ши-
рині незалежно від швидкості. Можемо 
із впевніннестю сказати, що напрямок, 
в якому працює компанія, є без сумніву 
вірним, саме поєднання системи Boom 
Control, системи розміщення форсунок 
і їхньої автоматичної роботи, великий 
вибір опцій дає можливість клієнту 
отримати високоефективну, продукти-
вну, просту у використанні машину. Ще 
треба відмітити, що можлива ширина 
штанги від 18 до 42 метрів, і кількість 
секцій автоматичного відключення до 
42 секцій.

 Нещодавно компанія Horsch 
провела її демонстрацію на практиці 
у ТОВ «П’ятидні» Волинської області, 
де кожен бажаючий зміг ознайоми-
тися із конструкцією обприскувача, 
особливостями роботи агрегатів, 
якістю нанесення рідини на поверхню, 
продуктивними параметрами. 

Більш детально про обприскувачі 
Horsch розповів регіональний пред-
ставник компанії у Західній Україні 
Тарас Рунців: «На сьогодні компанія 

Horsch пропонує на ринку України декілька 
варіантів обприскувачів: причіпні серії GS 
та LT; самохідні серії PT. Останні мають 
власне програмне забезпечення «Horsch 
Leeb», яке також буде з наступного року 
встановлено на обприскувачі серії GS, 
які є найстаршим модельним рядом,  із 
ПО від «Muller Electronic». Всі вони будуть 
облаштовані лише електричною 
системою власного виробництва, що 
значно гарантуватиме краще сервісне 
обслуговування машин. У 2017 році вітчи-
зняними аграрними підприємствами 
придбано уже більше 10 одиниць обпри-
скувачів, з них 3 – самохідні. Загалом наші 
обприскувачі показали себе на українських 
полях дуже добре. Це підтверджується ре-
зультатами випробувань на «Днях агро-
технологій», які провела Асоціація «УКАБ» 
у вересні поточного року на Вінниччині. 
Що стосується ціни машин, то порівняно 
з іншими виробниками вона вища. Але 
цьому є логічне пояснення. Компанія 
Horsch пропонує господарствам одразу 
покращену комплектацію, мотивуючи 
їх до більш ефективного використання 
техніки та раціонального витрачання 
ресурсів: води, препаратів, пального». Для 
прикладу, у базовій комплектації обпри-
скувачів багатьох виробників форсунки 
розміщенні на відстані 50 см, при цьому 
на кожній ділянці встановлена лише одна 
однопозиційна форсунка стандартної 
конфігурації; штанга опускається на 
висоту 50 см до поверхні лише. У компанії 
«Horsch» намагаються сформувати 
пропозицію із наступною комбінацією: 
відстань між форсунками 25 см; можливі 
різні конфігурації і кількість форсунок, 
найбільш розповсюдженіші конфігурації 
2-1 (двопозиційний корпус кожні 50 см 
та однозиційний між ними) та 2-2. Висота 
роботи штанги може складати 25-30 см 
від поверхні. 

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД 
ДО ЗАХИСТУ РОСЛИН 
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ У ДЕТАЛЯХ
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«Це дає сільськогосподарським 
товаровиробникам ряд переваг. Вони 
стосуються оптимальної продукти-
вності роботи обприскувача (до 
25 км/год) при значній економії води 
та препаратів – до 10 відсотків. Крім 
цього, випробуваннями встановлено, 
що при такій комбінації розміщення 
форсунок і штанги забезпечується 
більш краще нанесення препарату на 
поверхню рослин. Так, в обприскувачі 
Leeb 6 LT застосовується інноваційна 
система стабілізації штанги та кута 
розміщення секцій залежно від рельєфу 
поверхні; регулюється висота штанги 
від поверхні; контролюється розмір 
краплі, не підвищуючи значно при 
цьому тиск рідини; встановлений ме-
ханізм з одночасного підключення/від-
ключення від 7 до 18 секцій» – додав 
Тарас Рунців. 

Про власні враження від демонстра-
ційного показу причіпного обприскувача 
Leeb 6 LT розповів також головний інже-
нер ТОВ «П’ятидні» Володимир Ліщук: 
«Загалом сільськогосподарську техніку 
необхідно сприймати через призму 
трьох головних факторів: надійність, 
продуктивність та ціна. Сьогодні ми 
мали можливість оглянути і подивитися 
на роботу обприскувача від компанії 
Horsch. Порівняно із обприскувачами 
інших виробників, з якими мав можли-
вість працювати раніше, у ньому мене 
вразила конструкційна будова машини 

та її функціональність. Зокрема, слід 
відзначити надійність відцентрованого 
насосу, який забезпечує безперебійну пода-
чу суміші у штангу, простоту і доступ-
ність його обслуговування. Заслуговує 
уваги здатність машини ефективно 
обприскувати на швидкості до 23 км/год, 

що важко досягти в інших моделях. Споді-
ваюся, що наше господарство матиме 
у своєму розпорядженні обприскувач із 
баком ємністю у 6000 літрів, що допомо-
же значно скоротити час на заправку та 
технологічні простої». 

Підготував Андрій Сава

До інших переваг обприскувача Leeb 6 LT можна віднести такі параметри:
- надійна і довговічна конструкція;
- висока швидкість заправки до1000 л/хв;
- наявність пульту управління Commander-Box;
- запатентована конструкція навішування з активним пневмоконтролем 

центральної секції;
- відсутність зворотного потоку залишків рідини;
- сучасна система очистки баку і шлангів штанги;
- передбачена функція TankControl, яка контролює процес заповнення баку;
- можливе оснащення колесами великого діаметру (520/85 R46);
- пневматична перемикання форсунок із застосуванням індивідуальних схеми 

обприскування;
- компактна конструкція в транспортному положенні.
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НА П’ЯТІЙ «БИТВІ АГРОТИТАНІВ» ПОКАЗАЛИ 
РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ ТЕХНІКИ

На початку вересня у Тетіївському районі, у с .Степовому, що на Київщині, відбулася 
п’ята «Битва Агротитанів», де українські та іноземні виробники демонстрували у дії всі 
можливості і переваги сучасної техніки. Цьогорічний захід організували Всеукраїнська 
Аграрна Рада, група компаній «ТАК» та агроконсалтингова компанія DYKUN.

За два дні роботи захід відвідали понад 1600 відвідува-
чів, які побачили у роботі 126 одиниць техніки та 350 оди-
ниць в статиці від 65 компаній-партнерів. За словами ке-
рівника проекту Алли Чухрай, це беззаперечний рекорд 
за п’ять років проведення.

Новинкою цього року стала демонстрація «техніки з 
пробігом», що дало змогу відвідувачам пересвідчитись у 
тому, що і через кілька років експлуатації агрегати пра-
цюють ефективно.

В межах шести постійно діючих демонстраційних 
зон відбувались польові випробування, де учасни-
ки могли побачити в роботі обприскувачі, сівалки, 
комбайни, плуги, глибокорозпушувачі, борони і 
культиватори. 

Приміром, на демонстрації борін та культиваторів 
за увагу глядачів боролись 26 агрегатів для обробітку 
ґрунту з шириною захвату 1-7 м та 8-14 м.

Серед відвідувачів – Василь Пономаренко, одноосі-
бник зі Звенигородки, що на Черкащині, приїхав подиви-
тись на техніку в роботі. 

“Набагато краще побачити, як вона працює в полі, 
побачити все в роботі, тільки тоді можна щось оціню-
вати, – запевняє аграрій. – Ми шукаємо плуг і сівалку. 
Щоб і якісні, і не дорогі, щоб була нормальна техніка, бо 
за мільйон ми брати не можемо. У нас всього 10 гектарів 
і ми не можемо конкурувати з великими агрохолдингами. 
І тому так ретельно вибираємо техніку, бо грошей у нас 
не так багато…”

Що ж пропонували на цьогорічній «Битві Агротита-
нів»?

Сергій Марченко, заступник директора з коме-
рційної діяльності компанії “Агріматко Україна”:

«У “Битві Агротитанів” беремо участь ми з першого року. 
Нам цікавий такий формат заходу, адже тут є живе спілкува-
ння. Машини реально можна побачити, оглянути, по-
пробувати в роботі. Нікому не відмовляємо, запрошуємо у 
кабіну: сісти, покермувати, відчути міць у руках та простоту 
керування. 

Цього разу ми традиційно представляємо обприску-
вач, сівалки і навантажувальну техніку JCB. Ми представи-
ли передову модель сівалки точного висіву Monosem NX. 
Це 8-рядкова сівалка точного висіву з електроприводом, 
яка може працювати на високих швидкостях для посіву 
кукурудзи та соняшнику і пристосована для роботи за 
no-till, mini-till технологією.

Серед обприскувачів ми представили самохідний 
обприскувач компанії JACTО, офіційним ексклюзивним 
дистриб’ютором якої є «Агріматко Україна». Це UNIPORT 
3030 з автоматичним контролем обприскування у полі, 
контролем кожної форсунки. Із навантажувальної техніки 
– це телескопічний навантажувач JCB 531-70 – бестселер 
продажів в Україні на сьогодні. І також фронтальний 
навантажувач JCB 434S – спеціалізований навантажувач 
для тих, хто займається тваринництвом». 

Максим Чикунов, керівник департаменту маркети-
нгу компанії «АМАКО Україна»:

«Наша компанія вже традиційно бере участь у «Битві 
Агротитанів», яка проходить на території групи компаній 
«ТАК» – нашого хорошого клієнта і партнера. 

Цього року ми представляємо як сільгосптехніку, 
так і комерційні автомобілі IVECO. У роботі представи-
ли трактор Massey Ferguson 8737 на 370 кінських сил з 
культиватором Köckerling VARIO – 4-метровий агрегат 
для інтенсивного обробітку ґрунту. Ще серед техніки 
цього бренду – комбайн Massey Ferguson 7370 Beta та 
телескопічний навантажувач Massey Ferguson TH.7038.
Також ми представили зерновоз IVECO AGRO STRALIS з 
алюмінієвим напівпричепом WIELTON об’ємом 55 м3 . 

Справжнім улюбленцем відвідувачів став самоскид, 
спроектований на базі шасі IVECO Daily із кузовом 6 м3 та 
ефективною вантажопідйомністю 4 т. Ця вантажівка 
обладнана трилітровим турбодизельним двигуном 
150 к.с., механічною 6-ти ступеневою КПП та блокуван-
ням заднього диференціалу».

Антон Шевченко, представник компанії VELES 
AGRO:

«У «Битві Агротитанів» беремо участь вже другий рік. 
Торік показували дискову борону ZEUS, яка й була одразу 
ж продана з тієї виставки.

Цього року, ми привезли вже 5 агрегатів. 
Демонструємо в роботі оборотний плуг PON 5+1, 
глибокорозпушувач GRS 4 з внесення добрив і дискову 
борону KRONOS 6. Також на нашому виставковому 
майданчику можна побачити сівалку зернову механічну 
SZM Nika 4 і плуг 3-корпусний.



Багато відвідувачів виставки знаходяться біля дискової 
борони, біля плуга та глибокорозпушувача, тому, що це се-
зонна техніка. Глибокорозпушувач і плуг – це те, що потрібно 
на осінь, а дискова борона зроблена так, що може готувати 
передпосівне ложе. Це важливо робити під озимину».

Ігор Лобатенко, представник ТОВ “Ведерстад”  у 
Центральній Україні:

«Тут ми показуємо в роботі диско-лаповий культи-
ватор TopDown. Він здатний виконати практично ту саму 
роботу, що і плуг, але зі суттєвим зменшенням розходу 
палива, плюс після проходу він прикочує оброблюваний 
шар ґрунту, що запобігає випаровуванню вологи. Також 
виставляємо дисковий культиватор Carrier 6,5 метрів. 
Його перевага – це можливість проводити обробіток на 
глибину від 3 см, якісно готує ґрунт перед посівом.

Наша королева – сівалка Tempo. Цього року до прода-
жу з`явилася 16-рядкова. На наступний рік для продажу в 
Україні нам виділили всього 25 сівалок Тempo L 16. І вже 
п’ять ми продали. У червні на виставці Агро-2017 у нас ті-
льки відкрився старт продажу, і сівалка одразу «полетіла» у 

Кагарлицький район Київської області, у СК “Агробізнес”.  Та-
кож представлена наша зернова сівалка Rapid – 6-метрова, 
пневматична, під трактори, потужністю від 320 к.с.».

Іван Терещенко, комерційний директор «РАЖТ 
Семенс-Україна»:

«Компанія «РАЖТ Семенс-Україна» – генеральний насін-
нєвий партнер «Битви Агротитанів 2017». Це французька 
селекційна компанія, яка має у своєму портфоліо 26 видів 
різних культур. На цьому заході ми демонструємо 20 ви-
сокоефективних гібридів кукурудзи. Ми підібрали найкра-
щі гібриди для цієї зони вирощування, але, на жаль, не мо-
гли спрогнозувати погодні умови. Так, у цьому регіоні від 
зими до сьогодні випало всього-на-всього 8 мм опадів! Це 
аномально! У сто раз менше ніж потрібно. Тому, враховую-
чи, що ніхто не знав, які природа зробить сюрпризи, навіть 
у цій ситуації середня врожайність наших гібридів кукуру-
дзи на демо-ділянках склала 73 ц/га. І фермери сьогодні 
на «Битві Агротитанів» мали змогу звернути увагу на стан 
посівів у таких кліматичних умовах».

Ольга Соломка
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ПЛУГ KUHN MULTI-MASTER 123 – ЦЕ НАДІЙНІСТЬ, 
ДОВГОВІЧНІСТЬ ТА ПРОСТОТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У роботі ІV Національного Дня Картоплі, який відбувся 22 серп-
ня в Брусилові, що на Житомирщині, окрім провідних виробників 
картоплі, насіннєвих компаній та експертів ринку взяли участь і 
провідні компанії – дилери сільськогосподарської техніки в Україні. 
Серед них ПРАТ «Волинська фондова компанія» – надійний партнер 
українських аграріїв. 

На Дні картоплі «ВФК» демонструвала 
трактор Massey Ferguson 7722, який 
працював у тандемі з навісним 
плугом Kuhn Multi-Master 123. 
Продемонстрований плуг заслуговує 
на особливу увагу українських сі-
льгоспвиробників.
Спілкуюся з Кузьмичем Денисом 
– бренд-менеджером по напря-
мку Kuhn в «Волинській фондовій 
компанії»:
«Всі ми розуміємо, що майбутнє сі-
льського господарства залежить 
від конкурентноспроможності та 
рентабельності. Сучасні технології, 
що застосовуються в плугах Kuhn серії 
Master, а також їх сучасна конструкція, 
допоможуть швидко окупити інвестиції. 
Зокрема, використання навісного плуга 
Kuhn Multi-Master 123 дозволяє , загорта-
ючи органічні рештки в землю, зберегти 
агрономічну цінність земель, отримую-
чи при цьому оптимальні результати 
оранки компактним плугом. А також 
збільшити робочу ширину та підвищи-
ти маневреність  для зменшення ваших 
витрат,  з успіхом застосовувати на 
практиці сучасні технічні рішення, такі 
як: підсилена рама, регульована ширина 
захвату, гідравлічні або болтові запобі-
жники. Все це подовжує термін роботи 
техніки та знижує витрати на технічне 
обслуговування».
Плуги Kuhn Master 123 розробле-
ні з урахуванням вимог сільсько-

господарських підприємств середньо-
го розміру в плані універсальності, 
адаптації до робочих умов, зру-
чності експлуатації та надійності. 
Універсальна ширина захвата Multi-
-Master: «14», «16» і «18». При від-
стані між корпусами в 90 см, ширина 
роботи складе «12» – «14» та «16» або 
«16» – «18» і «20» при відстані 102 см 
між корпусами. Цей плуг характери-
зує швидка  адаптація до будь-якого 
розміру колес. Наявність трьох регу-
люючих положень дозволяє зробити 
попередню настройку залежно від від-
стані між шинами трактора.
 Плуг  Kuhn серії Master оснащений 
комбінованою установкою шири-
ни першої борозни і кута плуга. Це 
запатентована система, яка забезпечує 
легкість, простоту і швидкість регулю-
вань: всього одним рухом налаштовує-
ться зміщення і кут плуга. 
Щодо гідроциліндра складання для 
Multi-Master: одним рухом гідравлі-
чного розподільника проводиться 
центрування плуга, оборот і приведе-
ння плуга в робоче положення.
Ексклюзивним розробкою від Kuhn є 
комбіноване регулювання зміщення-
-установки кута плуга. Звичайний плуг 
має два регулювання: зміщення (шири-
на захвату борозни першим плужним 
корпусом) і установка кута (вирівню-
вання плуга). Плуг Kuhn серії Master 
оснащений комбінованою установкою 

ширини першої борозни і кута плуга –
запатентована система, яка забезпечує 
легкість, простоту і швидкість регулю-
вань: всього одним рухом налаштовує-
ться зміщення і кут плуга, також менший 
знос робочих органів і скорочення тя-
гового зусилля. Це сприяє збільшенню 
терміну експлуатації: всі осі зафіксовані 
від обертання і монтовані на втулках.
Іншою ексклюзивною розробкою 
від Kuhn  є рама кесонного типу. 
Вона складається з балки, зміцненої 
звареним кожухом, і піднімає центр 
ваги плуга. Це надає рамі підвищену мі-
цність порівняно зі звичайною рамою.
Отож, сподіваємося, українські аграрії 
вже цієї осені оцінять переваги нового 
плуга від Kuhn.
Обираймо вдосконалену техніку і 
отримуймо високі врожаї!

Лариса Філоненко

43006, м.Луцьк, 
вул.Вахтангова, 16

Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж 
запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне 
обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів у межах України безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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"ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" – 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПО ТЕХНІЦІ НА 

IV НАЦІОНАЛЬНОМУ ДНІ КАРТОПЛІ
22 серпня 2017 року в ТОВ «Агрофірма Брусилів», що в Брусилові Житоми-

рської області, відбувся ІV Національний День Картоплі. У його проведенні взя-
ли участь провідні виробники «другого хліба» в Україні, представники компаній 
збиральної, фасувальної, обприскувальної техніки, насіннєвих компаній та екс-
перти ринку. Учасники зібрання мали змогу почути поради провідних фахівців 
щодо технологій вирощування, зберігання та переробки картоплі, а також си-
стем удобрення та захисту.

Другий рік поспіль господарства 
Житомирщини обираються для 
проведення одного з найбільших 
заходів в Україні, присвячених ви-
робництву картоплі. За словами Ле-
оніда Бабича, заступника начальни-
ка управління агропромислового 
розвитку Житомирської облдерж-
адміністрації, який вітав учасників 
заходу, в регіоні щорічно на площі 
близько 80 тисяч гектарів виробляє-
ться 1,4 млн. тонн картоплі. Всього ж 
цьогоріч в Україні прогнозують зібрати 
картоплі на рівні 9, 3 млн. тонн.

Вітала учасників Дня картоплі Каро-
лін Спаанс, радник з питань сільського 
господарства Посольства Нідерландів 
в Україні. На її думку, основні виклики 
української галузі картоплярства – це 
недостатність кваліфікованих кадрів та 
проблеми зі зрошенням.

Олександр Сліпченко, заступ-
ник голови Всеукраїнської Аграрної 

Ради відзначив, що вперше такий 
захід відбувається у середньому за 
величиною господарстві – виробни-
ку картоплі, яке на демонстраційних 
ділянках представило гостям 72 сорти 
картоплі. Виступаючий розповів про 
діяльність Всеукраїнської Аграрної 
ради щодо зменшення податково-
го навантаження на аграріїв, про 
боротьбу з рейдерством, зокрема, 
із захопленням врожаїв та перео-
формленням договорів оренди, а 
також про розроблені нові законо-
проекти щодо розвитку кооперації в 
сільгоспвиробництві.

Юрій Антропов, президент Украї-
нської Асоціації виробників картоплі 
назвав цьогорічний  сезон складним, 
оскільки пізньою була посадка та в 
більшості регіонів тривала посуха. 
Попри природні перешкоди, вало-
вий врожай  «другого хліба»  перед-
бачається не нижче минулорічного. 

За прогнозами фахівців у виграші 
будуть ті виробники картоплі, які не 
поспішатимуть продавати врожай, а 
реалізовуватимуть бульбу у січні на-
ступного року.

Микола Гордійчук, віце-прези-
дент Української асоціації виробників 
картоплі охарактеризував світовий 
ринок картоплі, відзначивши, що він 
не буде суттєво відрізнятися від мину-
лорічного.

Сергій Мельник, директор Украї-
нського інституту експертизи сортів 
рослин наголосив, що на сьогодні 
українська селекція картоплі складає 
лише 42 відсотки, решта – іноземна. 
70 відсотків картоплі в Україні ви-
робляється у приватному секторі. 
Саме приватні господарства потре-
бують нині особливої уваги щодо 
сортооновлення, запровадження суча-
сних технологій вирощування та боро-
тьби зі шкідниками та хворобами.



www.agroprod.biz 61

MASSEY FERGUSON MF 
7722 – ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, 
ПОТУЖНІСТЬ

 На окремому майданчику відбу-
валася демонстрація сучасної техні-
ки. З-поміж інших агрегатів виділявся 
сучасний трактор від компанії Massey 
Ferguson MF 7722 з навісним плугом 
Kuhn Multi-Master 123. Цю техніку пре-
зентував один із провідних дилерів 
якісної сільськогосподарської техніки 
іноземного виробництва в Україні – 
«Волинська фондова компанія». 

«Волинська фондова компанія» 
за 24 роки діяльності стала однією 
з лідируючих компаній на ринку сі-
льськогосподарської техніки в Украї-
ні, надійним партнером українських 
аграріїв, надаючи широкий спектр 
товарів та послуг для сільгоспви-
робництва. Продаж імпортної сі-
льгосптехніки, гарантійний сервіс та 
післягарантійне обслуговування, а 
також продаж запасних частин – го-
ловні напрямки діяльності компанії. 
Маючи потужну та мобільну  сервісну 
службу, «ВФК» забезпечує надійне 
обслуговування, техніка доставляє-
ться покупцю в господарство та запу-
скається сервісною службою компанії. 
«ВФК» використовує комплексний 
підхід по роботи з клієнтами та парт-
нерами, що забезпечує широкий вибір 
умов і форм розрахунків за придбану 
техніку та послуги. Кожен продаж 
забезпечується обов’язковим без-
коштовним навчанням операторів 
(комбайнерів, трактористів, інже-
нерів), що дає можливість їм швидко 
освоїти високотехнологічні машини і 
уникнути будь-яких проблем в їх екс-
плуатації. На сьогоднішній день окрім 
центрального офісу, який знаходи-
ться у  Луцьку, працюють  філії у Києві, 

Полтаві, Вінниці, Одесі, Хмельни-

цькому Дніпрі та Житомирі. Завдя-
ки такій мережі філій охоплюється 
практично вся територія України.

Спілкуюся з Русланом Пота-
пенком:

 «Насамперед хочу нагадати, що 
сьогоднішня демонстрація  трактора 
Massey Ferguson MF 7722 – це складова 
його демо-туру, який проводить 
проводить «Волинська фондова 
компанія» на території Житоми-
рської та Хмельницької областей.

Massey Ferguson – всесвітньові-
домий бренд, що входить у корпора-
цію AGCO, та протягом 170 років 
утримує репутацію однієї з ведучих 
марок сільськогосподарської техні-
ки. Виробляються ці трактори на 
тракторобудівному заводі в місті 
Бове у Франції, який є  основним вели-
ким підприємством  компанії Massey 
Ferguson. Завод працює майже 60 років 
і продукція підприємства реалізується 
у 140 країн світу.

Сьогодні ми хочемо поближче по-
знайомити учасників Національного 
Дня картоплі із особливостями та 
перевагами одного із яскравих пред-
ставників лінійки тракторів Massey 
Ferguson, а саме – з  трактором 
Massey Ferguson 7722. Він представник 
оновленої «сімки», яка впевнено йде 
на ринок України, маючи широку лі-
нійку потужностей: 7-8 моделей від 
140 до 260к.с. Ці трактори викли-
кають особливу зацікавленість у тих 
сільгоспвиробників, для яких настав 
час оновити свої тракторні парки, 
замінивши застарілі пострадянські 
моделі тракторів новими. Цю техні-
ку вирізняє  якість, надійність, по-
тужність  та гарантія власникам 
і операторам, які працюють на цій 
техніці, спокійний та безпечний те-
рмін експлуатації».

На особливу увагу заслуговує 
універсальність моделей цієї лі-
нійки тракторів Massey Ferguson, 
адже вони використовуються як 

для основного обробітку 
ґрунту, так і для транспорт-
них чи інших призначень. 
Отож ці трактори спеці-

ально розроблені для 
задоволення потреб 

сільгоспвиробників 
незалежно від сфери 

та умов ведення 

господарської діяльності, охоплю-
ючи багатогалузеві сільсько-
господарські підприємства, приват-
ні орні землеробські господарства 
та підрядні підприємства. Маючи 
широкий вибір потужностей, транс-
місій, варіантів кабіни, гідравліки та 
валу відбору потужності трактори 
цієї серії можуть бути адаптовані до 
будь-яких вимог аграріїв.

«Незаперечними перевагами 
трактора Massey Ferguson 7722, які, 
переконаний, оцінить кожен наш клі-
єнт, є економія палива, низький коефі-
цієнт зносу двигуна, низький рівень 
шуму двигуна, плавна і ефективна 
робота, виняткова потужність та 
чудовий обертовий момент, що до-
зволяють максимально підвищити 
швидкість роботи техніки, – зазначає 
Руслан Потапенко. – Усі складові 
елементи: двигун, трансмісія, рульове 
управління, вал відбору потужності 
та гідравлічна система працюють 
разом у повній гармонії, що забезпе-
чує легку і точну ходу трактора та 
гарантує неперевершену продукти-
вність роботи в полі».

В цілому, трактор Massey Ferguson 
7722 – це поєднання інноваційних 
технологій сучасності із простою 
та надійною конструкцією, що до-
зволяє досягнути максимальної 
продуктивності, економічності та 
безпечності.

Трактор Massey Ferguson 7722 пра-
цював у тандемі з навісним плугом 
Kuhn Multi-Master 123, який відзнача-
ється надійністю, довговічністю та 
простотою в експлуатації.

ІV Національний День Картоплі 
запам’ятається його учасникам 
ознайомленням з усіма гранями сьо-
годнішнього  «картопляного» ринку 
України та добрим і щирим спілкуван-
ням з однодумцями, небайдужими до 
завтрашнього дня сільгоспвиробни-
цтва та забезпечення «другим хлібом» 
українців і не тільки.

Лариса Філоненко

43006, м.Луцьк, 
вул.Вахтангова, 16

Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж 
запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне 
обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів у межах України безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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GRIMME ВИПУСКАЄ 
НАЙБІЛЬШИЙ В СВІТІ 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИЙ 
КОМБАЙН

Компанія Grimme випустила на ринок найбільший в 
історії самохідний картоплезбиральний комбайн. На машині 
встановлений двигун Мерседес потужністю 530 к.с. Чотириря-
дний Ventor 4150 має величезний розвантажувальний бункер 
об'ємом 15 тонн, що затьмарює місткість таких флагманів, як 
Varitron 470 і Kwatro Dewulf.

У машині використовується SE система поділу від одно- і 
дворядних причіпних бункерних комбайнів, яку досі неможли-
во було встановити на чотирирядні самохідні комбайни.

У моделі Ventor 4150 інженери Grimme зуміли вмістити 
пару дворядних SE в одну машину, використовуючи розумні 
механізми складання, щоб укластися в дозволену для транс-
портування 3,5-метрову ширину.

Чотириколісний гігант на подив моторний і має ще один 
козир у вигляді режиму повороту чотирма колесами.

Запатентована конструкція повертається прямо під кабіною 
і дозволяє підйомним частинам і першому полотну перемі-
щатися незалежно від іншої частини машини, зберігаючи при 
цьому рівномірний потік до другого полотна.

Це означає, що оператор може розподіляти вагу машини, 
щоб мінімізувати ущільнення ґрунту.

У стандартну комплектацію входить новий 12,1-дюймовий 
сенсорний екран і систему спостереження ProCam, в якій 
використовуються дві камери для усунення сліпих зон при 
водінні.

www.agroinfo.com
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КУЛЬТИВАТОРИ 5635 ТА LANDSMAN 6205 KUHN-KRAUSE
Неможливо переоцінити значення роботи з ґрунтом 

при вирощуванні врожаю, адже 8 із 12 факторів, які 
найбільше впливають на результат, пов’язані саме із станом 
ріллі:

1. Дренаж
2. Гібриди (стійкість до хвороб, коренева система, здат-

ність адаптуватись до складних умов)
3. Комахи / бур'яни (всі різновиди)
4. Сівозміни (ефект взаємодії)
5. Обробіток ґрунту (вид обробітку, в кий час, ґрунтові 

умови)
6. Ущільнення ґрунту
7. Число рН ґрунту (поза нормою, коли рН менше 

5.5 або більше 7.5)
8. Гербіциди (якщо застосовано невірно, були змиті, 

фототоксічний ефект)
9. Стан підґрунтя (кислий, лужний шар глини, плужна 

підошва, тощо)
10. Родючість ґрунту
11. Рівномірність сходів
12. Щільність рослин
Жирним - чинники, пов'язані з ґрунтом (8 із 12).

Вирішальними в опрацюванні ґрунту є наступні техно-
логічні операції:

1. Робота з рослинними рештками. Подрібнення та 
перемішування решток із землею активізує їх розкладання, 
поліпшуючи структуру ґрунту, сприяє доступності органі-
чних речовин, запобігає утворенню корки та злипанню ре-
шток. Збереження частини рослинних залишок на поверхні 
зменшує ерозію та дозволяє краще зберегти вологу після 
опадів.

2. Обробіток ґрунту створює необхідну його структуру, 
забезпечує рівномірність органічного та хімічного складу, 
баланс повітря і води в ріллі. Важливо запобігати утворен-
ню нових ущільнених шарів.

3. Підготовка посівного ложа. Під час чистової 
культивації перед посівом розмір часток землі зменшує-
ться до потрібного, створюється середовище з належною 
температурою та вологістю, необхідне для однорідного 
проростання. На більш щільній частині ложа, вільній від 
рослинних решток, в тісному контакті з частинками землі 
розташовується насіння.

Високопродуктивну якісну культивацію попередньо 
обробленого поля можна виконати причіпними агрегатами 
5635, а передпосівний обробіток поля з більшою кількістю 
рослинних решток та більшими грудками землі провести 
так званим фінішером Landsman 6205. 

Обидві моделі культиваторів виробляються на заводі 
KUHN-Krause, США. Трьохсекційні культиватори 5635 виго-
товляється шириною від 6,2 до 11,1 м, а п’ятисекційні від 
12 до 15,3 м. В той же час Landsman трьохсекційний має 
ширину від 5,5 до 9,7 м, а п’ятисекційний від 11 до 13,8 м. 

Культиватор 5635 використовується для операцій з 
обробітку ґрунту та підготовки посівного ложа, від яких 
безпосередньо залежить максимальне наближення до 
потенційної врожайності культури:

• Руйнація та розпушування поверхневої корки
• Прогрів ґрунту
• Знищення бур'янів
• Подрібнення грудочок та перемішування ґрунту
• Вирівнювання поверхні для якісного проходу сівалки
• Заробка гербіцидів
• Заробка добрив
• Аерація ґрунту
Якісне виконання всіх операцій забезпечується особли-

востями конструкції культиватора 5635 (мал. 1). 
Застосування п’яти рядів лап з великою відстанню між 

першим та п’ятим рядами, що дорівнює 3,53 м, уможливлює 

безперешкодне проходження значного обсягу рослинних 
решток. В свою чергу скорочення до 15,24 см інтервалу між 
лапами по сліду культиватора та різний порядок їх розта-
шування в перших трьох рядах порівняно з четвертим та 
п’ятим (мал. 2) створює подвійне перекриття при проході, 
поліпшує однорідність культивації з подрібненням грудочок, 
забезпечує контакт насіння з ґрунтом по всій поверхні, пере-
мішує з землею рештки рослин та гербіциди. 

Два типи лап та дві конструкції стійок, якими вони 
кріпляться до рами, надають нам можливість зробити 
оптимальний агрономічний вибір із чотирьох варіантів їх 
комбінації: лапи загостренні або плоскі, стійки із спіральни-
ми пружинами або підресорені.

Кріплення пружинних стійок є дуже простим і надійним: 
міцною скобою та одним болтом наче в тисках з використан-
ням нанесених на раму міток.

Для плоских полів використовується само-вирівнююча 
зчіпка. Для копіювання нерівного рельєфу поля і дотриман-
ня постійної глибини обробітку в культиваторі 5635 як опція, 
а з 12 м в стандарті (з можливістю вибору більш дешевої 
само-вирівнюючої) застосовується спеціальна плаваюча 
зчіпка (мал. 2). 

Розробка KUHN-Krause має вдвічі менше рухливих 
частин і, відповідно, місць зносу від тертя в порівнянні з 
іншими зчіпками. Ексклюзивність полягає також в підйо-
мі передніх опорних поворотних коліс глибини під час 
транспортування культиватора, чим досягається його 
більша стійкість. Ще однією родзинкою є  захисна серга 
зчіпки-амортизатора Guardian Hitch, яка використовує-
ться в стандарті в культиваторах шириною від 12 м, як 
правило, в агрегаті з гусеничними та шарнірно-з’єднаними 
тракторами з ломаною рамою, зменшуючи динамічне 
навантаження на тягу трактора та раму культиватора в 
поперечному напрямку. На культиваторах меншої ширини  
застосовуються литі серги.

Оригінальна вирівнююча система згладжує поверхню 
ріллі для утворення якісного посівного ложа, стабілізації 
розташування насіння в рядку та глибини посіву, зменше-
ння вертикальних флуктуацій сівалки. KUHN-Krause 
пропонує різноманітні борінки та коточки в залежності 
від типу ґрунту та кількості пожнивних решток. В борінках 
інтервал між зубами або пружинними спицями дорівнює 
6,4 см, їх нахил може змінюватись до 15°, 30° або 45°. 
Коточки можуть бути як із плоскими спіральними пласти-
нами, так і з круглими спіральними прутками. Круглі прутки 
краще подрібнюють та прикочують сипкі ґрунти і суглинки 
та добре себе показують в умовах вологого ґрунту.  Плоскі 

Мал. 1

Мал. 2
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пластини більше підходять для важких ґрунтів або з 
високим вмістом глини, а також в посушливих умовах. Борі-
нки та коточки виконують операції, які дають можливість в 
подальшому заощадити час та збільшити продуктивність.  

Колісні тандеми сприяють дотриманню постійної 
глибини обробітку на нерівній поверхні та стабільності при 
перевезенні. 

Колісний тандем працює разом з відмінною системою 
регулювання глибини. За допомогою індикатора кожна 
секція нескладно налаштовується вручну на глибину від 
0 до 12,5 см. 

Велика увага приділяється довготривалій надійності 
роботи. Так, в зчіпку вбудовано панель для закріплення 
гідравлічних накінечників, який захищає їх під час крутих 
розворотів, від пилу та багна. Панель включає також схему 
під’єднання шлангів, коди кольору рукояток шлангів, 
електричні з’єднання та інструкцію по експлуатації. П’яти-
рамкова мостова конструкція і її виконання зваркою нах-
листом збільшують міцність та надійність. Під час роботи 
з опущеною зчіпкою гідроциліндри  повністю втягнуті для 
подовження терміну їх служби та запобігання витіканню 
оливи. Підшипники з потрійним манжетним ущільненням, 
що подовжує період їх експлуатації, розташовані в захи-
сному чавунному корпусі і амортизуючій оболонці. 

Останні десятиріччя врожайність сільгоспкультур 
значно підвищилась під впливом зростання населення 
Землі та попиту на зернові і технічні культури для нових 
промислових технологій. Збільшення маси рослинних 
решток на полі знижує щільність ґрунту, зменшує ерозію, 
сприяє накопиченню вологи та органічних матеріалів, але 
погіршує їх розкладання, ускладнює передпосівний обробі-
ток. В той же час з метою зниження собівартості аграрії 
намагаються мінімізувати кількість операцій і проходів 
по полі, виконувати їх в максимально стислі строки. При 
більших розмірах грудочок землі та великій масі рослин-
них решток одного і навіть двох проходів культиватора 
5635 може виявитись недостатньо, особливо за умови 
утворення на поверхні ґрунту перед весінніми польовими 
роботами товстої та міцної кірки. 

Виходом є виконання за один прохід наступних 
чотирьох операцій: 1. Подрібнення рослинних решток, 
грудок та корки, вирівнювання ґрунту; 2. Рихлення землі та 
перемішування її з рослинними рештками; 3. Подрібнення 
грудочок та рівняння поверхні; 4. Остаточний обробіток та 
притискання грудочок і рослинних решток. Цим вимогам 
відповідає високопродуктивний чотирьохопераційний 
культиватор-фінішер Landsman 6205.

1. Операція 1 з вирівнювання гребнів та подрібнення 
рослинних решток виконується розташованою спереду 
батареєю оригінальних дискових ножів EXCALIBUR. Діаметр 
дисків дорівнює 51см, а інтервал між ними збільшено до 
23,2 см, що поліпшує проходження великої маси ре-
шток та значно збільшує питомий тиск на кожний диск, 
сприяючи кращому подрібненню грудок та перерізанню 
решток. Ці диски мають плоский центр та рифлений край із 
32 гофрами (хвилястість складає 6,4 мм), що робить обробі-
ток грудок та решток більш інтенсивним. Разом із розташу-
ванням батареї дисків під кутом атаки 8° (це є унікальним 
технічним рішенням) рифлена форма мінімізує бокове 
переміщення ґрунту та утворення нових гребнів, зменшує 
знос ріжучих країв. Утворенню гребнів по краях запобіга-
ють також бокові пари гладких дисків меншого діаметру. 
Глибина обробітку швидко виставляється механічно, а в 
процесі роботи в полі регулюється гідравлічно. Захист 
батарей здійснюється спіральними пружинами, які одноча-
сно справляють  додатковий тиск на дискові ножі. Діапазон 
вертикального переміщення батарей при спрацюванні 
спіральних пружин складає від -5 см до +15, 5 см. Батареї 
дисків укомплектовані чистиками з регулюванням планки.

2. Операцію 2 по перемішуванню землі з рештками 
виконують шість рядів культиваторних лап. Одночасно 

вони підрізають коріння бур’янів і готують однорідне, без 
решток посівне ложе. Стандартні стрільчаті лапи (опційно 
лапи можуть бути без стрільчатих лемешів) призначені для 
проходження великої маси решток та виконання якісного 
зрізу, мають ширину 25,4 см і розташовані з інтервалом 
22,8 см. Якщо необхідно краще розрихлити ґрунт та підго-
тувати посівне ложе, варто скористатися опцією стрільча-
тих лап з шириною 22,8 см та інтервалом 17,8 см. Дистанція 
між першим та останнім рядами лап складає 3,81 м, що 
на 30-50 см більше за аналогічні характеристики інших 
культиваторів. Більша відстань – кращий прохід рослинних 
решток, можливість кращого розташування та закріплення 
лап. Конструктивні варіанти лап із стійками співпадають з 
культиватором 5635.

3. Операцію 3 з відмінного подрібнення грудок та рі-
вняння поверхні здійснюють пружинні або зубові борони, 
аналогічні борінкам культиватора 5635. Ви можете обрати 
той варіант борінки, який найбільше підходить до ваших 
конкретних умов. Саме борони та лапи забезпечують 
баланс повітря та вологи в ґрунті, необхідний для його 
прогріву та швидкого одночасного розвитку рослин. 

4. Ексклюзивний коток (аналогічний культиватору 5635) 
в поєднанні з трьохрядними  борінками виконує операцію 
4 по заключному подрібненню та притисканню грудочок 
і рослинних решток. Можна вибрати рівень постійного 
тиску котка або поставити його в плаваюче положення в 
залежності від погоди та стану ґрунту. 

Так само, як в культиваторі 5635 використовуються два 
види зчіпного пристрою: лита серга для моделей шириною 
5,5-7,4 м та унікальна захисна серга зчіпки-амортизатора 
Guardian Hitch для моделей шириною до 13,7 м.

Фінішер Landsman 6205 має ще багато цікавих, ори-
гінальних технічних рішень, які визначать якість, надійність 
та продуктивність його роботи. Наприклад, вдосконалений 
розподіл гідравлічних шлангів вздовж центральної рами 
зменшує можливість їх пошкодження і накопичення пилу 
та решток.

Для роботи з великими навантаженнями в моделях 
шириною від 8,3 м на центральних секціях застосовуються 
зміцнені тандеми коліс 340/60R 16.5 з висувними шпи-
нделями та 8-болтовою підсиленою ступицею. 

Як підсумок зазначимо, що виконання фінішером всіх 
чотирьох операцій всього за один прохід дозволяє працю-
вати в умовах великої кількості рослинних решток, значних 
за розміром грудок землі та кірки на поверхні, створюючи 
високоякісне посівне ложе, та, головне, отримуючи вищу 
врожайність при менших витратах. Американським ферме-
рам вдається навіть робити всього один прохід Landsman 
по стерні сої і після цього сіяти без додаткових операцій. 
Landsman відзначається високою продуктивністю (до 250 га 
за день) за рахунок швидкості 8-12 км/год з глибиною 
обробітку 2,5-15,2 см, міцної шестирамної конструкції та 
ширини від 5,5 до 13,7 м. Потрібна потужність трактора в 
середніх ґрунтах і умовах 26-33 к.с. на метр.

Культиватор 5635 та фінішер Landsman 6205 є агрега-
тами, які дозволяють ідеально підготувати поле під посів 
незалежно від рівня попереднього обробітку та кількості 
рослинних решток.
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Ви хотіли б швидко та якісно підготувати ґрунт до посіву вибагливих культур?
Наша порада: Систем-Компактор від ЛЕМКЕН. Саме завдяки чотирьом
послідовно установленим групам робочих органів вона завжди гарантує
оптимальний результат роботи і лише за один прохід. Дізнайтеся про неї більше:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ: НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

ЛЕГКА ПІДГОТОВКА ПОСІВНОГО ЛОЖА Кільчато-шпоровий коток із 

зміщеними кільцями для

оптимального зворотного

ущільнення та подрібнення

Багатостороннє налаштування агрегату
для оптимального подрібнення та зворотного ущільнення
Гідравлічне регулювання вирівнювальної пластини для 
цільового направлення ґрунту до подрібнюючих котків
Паралелограмна навіска секцій з лапами 
для точної глибини обробітку
Масивні несучі кронштейни із пружинної сталі
для більшої стабільності

MCHALE ПРЕДСТАВИЛА 
ДВОХРОТОРНІ ГРАБЛІ

Компанія McHale ніколи не упускає можливості 
продемонструвати свої останні новинки. Так, на сільсько-
господарській виставці Ploughing («Оранка»), яка щорічно 
проходить в Ірландії, компанія представила двохроторнні 
граблі R62-72. Вони охоплюють популярну робочу ширину 
захвату від 6,2 до 7,2 м, яка підходить для прес-підбирачів, при-
чепів-кормороздавачів і невеликих комбайнів, але незабаром 
також буде доступна і більша модель.

Кожен з 13-ти зубових важелів має три пари зубів для більш 
чистого згрібання. Для полегшення копіювання поверхні, під 
кожним ротором знаходиться шість самопозиційних коліщаток 
на трьох осях візка. Висота ротора і робоча ширина регулює-
ться гідравлічно за допомогою лазерного датчика. Ходова 
частина може рухатися зі швидкістю 40 км/год.

www.agroinfo.com

CLAAS ПРЕДСТАВИВ 
НАПІВГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР З 
ПОВНОЮ ПІДВІСКОЮ

Компанія Claas запропонував модель 
трактора з гумовими гусеницями на 
задній осі. Нагороджений срібною 
медаллю на виставці Agritechnica, 
Axion 900 Terra Trac характе-
ризується як перший 
напівгусени-
чний трактор 
з повною 
підвіскою.

До-
ступна в 
якості опції 
для всіх 
моделей 
тракторів 
Axion, технологія аналогічна тій, що використовується 
в даний час на зернозбиральних комбайнах Claas, але 
з великим за розміром заднім привідним колесом для 
збільшення тяги.

У компанії стверджують, що нова модель поєднує в собі 
переваги гусеничного трактора з точки зору тягового зусилля 
і захисту ґрунту з більш зручними характеристиками приводу 
звичайного стандартного трактора.

У разі установки гусениць не залишається місця для 
стандартного тракторного дизельного бака, тому більший 
800-літровий паливний бак розміщується в крилах трактора. 
Стандартна ширина гусеничної стрічки становить 635 мм з 
можливими варіантами в 735 і 890 мм. Максимальна швидкість 
на дорозі - 40км /год.

www.agroinfo.com
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ЯК СУЧАСНИЙ ТРАКТОР МОЖЕ 
СТАТИ ДЖЕРЕЛОМ ПРИБУТКУ
«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» ПРОВЕЛА 
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ТУР НОВОГО MASSEY FERGUSON 7722

Протягом 2017 року на полях Украни відбувався демо-тур 
трактора Massey Ferguson 7722, під час якого «Волинська 
фондова компанія» ближче знайомила своїх клієнтів із 
особливостями та перевагами одного із яскравих пред-
ставників лінійки тракторів Massey Ferguson. У вересні 
роботу трактора демонстрували на полях Житомирщини, 
Волині та Хмельниччини. Зокрема, ми побували на полях 
агропідприємства «Зірка», що у с. Горбове Ємільчинського 
району Житомирської області.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ БАГАТА І 
РІЗНОМАНІТНА

Руслан Потапенко, керівник Житомирського пред-
ставництва «Волинської Фондової компанії», пред-
ставляючи керівнику господарства «Зірка», Броніславу 
Канарському, нову техніку,  наголосив на тому, що Massey 
Ferguson – всесвітньовідомий бренд, що входить у корпора-
цію AGCO та протягом 170 років утримує репутацію однієї з 
провідних марок сільськогосподарської техніки.

Одна з переваг Massey Ferguson 7722 – це високоякісна 
європейська збірка. Цей трактор зроблений у Франції 
на заводі в Бове, який торік було визнано найкращим 
заводом-виробником не лише сільського господарства у 
Франції, а взагалі заводом-виробником у Франції.

«Massey Ferguson 7722, передовсім, цікавий тим, що поєд-
нує в собі інноваційні технології сучасності із простою та 
надійною конструкцією, – розповідає представник «Воли-
нської Фондової Компанії».  – І це дозволяє досягнути макси-
мальної продуктивності, економічності та безпечності. 

Ця модель представлена у доволі широкій лінійці: почи-
наючи від 140 кінських сил, закінчуючи 260 кінських сил. 
А демонструємо ми сьогодні трактор на 220 к.с. Він має 
оновлений дизайн, оригінальну сучасну зовнішність, більш 

цікаве наповнення внутрішньої кабіни для оператора. 
Уже в базовій комплектації тут є кондиціонер, передні 
і задні склоочисники, автоматика зворотної полоси, 
режим ДДМ, який дає можливість круїз-контролю для 
оптимальної роботи трактора на заданій швидкості. 
Більше того, комфортна панорамна кабіна поєднує в собі 
високий рівень шумоізоляції, простоту органів управлі-
ння, зручний доступ, що сприяють якісній і комфортній 
роботі механізатора. Підвіска кабіни і нова підвіска 
переднього мосту сприяють оптимальній їзді навіть на 
найбільш складних ділянках поля».

Можна впевнено говорити про те, що базова компле-
ктація цього трактора краща і багатша за конкурентів-
-однокласників. Тут вже передбачено все, що необхідно на 
сьогоднішній день для роботи. Приміром, окрім того, що 
є чотири пари задніх гідровиходів, ще є лінії управління з 
навантаження, лінії мобільного зворотнього зливу і лінії 
дренажу. 

ДВИГУН – ЕКОНОМІЧНИЙ, ТРАНСМІСІЯ – 
ПРОСТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Заслуговує на добре слово і потужний, високоякісний 
двигун AGCO power 7,4 л об`ємом, потужністю 220 кінських сил. 

«Окрема розмова – про економічність двигуна, – наго-
лошує Руслан Потапенко. – Його питома витрата палива 
– 195 грамів на кВт/год. Найближчі ж конкуренти мають 
показник, який далеко за 200, 220, 230 грамів на кіловат 
годину. 

Тут може зацікавити і трансмісія, тобто коробка пере-
дач, яка має 24 передачі вперед і 24 назад з автоматичним 
перемиканням в діапазонах. Трансмісія проста в експлуата-
ції, працює плавно, без поштовхів і збоїв під час зчеплення і 
набору потужності».
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 Трактор має литі колеса та велику колісну базу – понад 
три метри. Вантажопідйомність машини – до 9,5 тонн. 
Повна вага трактора – близько 9 тонн. Він важчий, ніж інші. 
Це, відповідно, дає якість передачі тяглової сили. Також є 
потужна система гідравліки зовнішніх виносних вигонів. 
Його можна використовувати з будь-якими сучасними на 
сьогоднішній день посівними агрегатами. 

Окрема перевага цього трактора, як запевняє виробник, 
це легкість в обслуговуванні, адже тут передбачений 
легкий доступ до всіх життєво важливих органів – цілісний 
капот піднімається повністю, повітряні фільтри кабіни і 
двигуна легко доступні для очищення тощо.

На ці трактори можна встановлювати фронтальні 
навантажувачі, і таким чином можна отримати уні-
версальну машину і зекономити значні кошти. А управляти 
фронтальним навантажувачем можна досить легко – за 
допомогою джойстика. 

СУЧАСНИЙ ТРАКТОР ЕКОНОМИТЬ 
ПАЛИВО, ЧАС І ГРОШІ

Виробники  запевняють, що трактор MF7722 може стати 
джерелом прибутку з самого першого дня, оскільки завдя-
ки ефективним трансмісіям, низькому споживанню палива, 
вражаючим тяговим і підйомним можливостям, а також 
низьким експлуатаційним витратам, ця машина приносити-
ме прибутки з кожним гектаром, який він оброблятиме.

Отже, із цим трактором аграрій отримує все, що 
сьогодні очікує від трактора: надійність, універсальність, 
доступність, наявність якісного сервісу та технічної під-
тримки з боку партнера-продавця «Волинської фондової 
компанії». До того ж, є різноманітні умови його придбання, 
пільгові кредитні ставки в гривні і валюті, різні ексклюзивні 
пропозиції навіть з нульовим першим внеском.

Якщо ж говорити про те, на якого споживача роз-
рахований цей трактор, то можна переконатися в тому, 
що підійде він усім аграріям, починаючи від дрібних 
господарств з землею у 100- 300 га, закінчуючи великими 
холдинговими компаніями. У цьому класі потужностей він 
може бути універсальним трактором і використовуватись 
для основного обробітку ґрунту. А також може викори-
стовуватись для транспортних робіт, чи навантажувально-
-розвантажувальних, якщо це необхідно – завдяки своїй 
універсальності і середній вазі він може працювати з 
різноманітними агрегатами. Тому для великих холдингів тут 
є можливість придбати для різних робіт два таких 200-си-
льних трактори, які коштують менше ніж, приміром, один 
300-сильний. А це цікаво, в свою чергу, сільгоспвиробнику 
не тільки з точки зору капіталовкладень, а й з точки зору 
можливості виконання різних робіт в різних місцях.

Цей трактор вибирають і ті, хто хоче замінити пост-
радянський парк на більш ефективний і сучасний. Ра-
ціональний господар розуміє, що для того, щоб бути 
на ринку більш конкурентоздатним, треба зменшити 
собівартість виробництва продукції і мати можливість її 
продавати вигідно. І що треба економити солярку, час і 
трудові ресурси. Тому добрий господар приходить до того, 
що прийшов час замінити стару машину на нову. 

ГОЛОВНЕ – ХОРОШІ УМОВИ ДЛЯ 
ТРАКТОРИСТА

Броніслав Канарський, керівник агропідприємства 
«Зірка», що у с. Горбове Ємільчинського району Житоми-
рсько області мав змогу оцінити трактор в роботі, проїхати-
ся в ньому, переконатися в його економічності.

«Загалом маємо тракторів 20 з гаком для різних потреб 
– для обслуговування ферми, чи сіно звозити, – розповідає 
керівник господарства. – У нас в обробітку 1000 га, перева-
жно займаємося тваринництвом, маємо 800 голів худоби, 
вирощуємо пшеницю, жито, овес, кукурудзу, конюшину. Але 
нам для обробітку землі під корми потрібен один такий 

великий трактор, ще до нього плуг і культиватор хороший 
треба, щоб він міг один цю тисячу гектарів обробляти. 
А головне для нас у цьому тракторі – це нормальні умови 
праці для тракториста». 

Як безпосередній користувач нової техніки поділився 
враженнями про новий трактор і Василь Максимчук, ме-
ханізатор з сільгоспгосподарства «Озера» з села Хорошів 
Білогірського району Хмельницької області, яке вже 
придбало цю техніку. Саме він демонстрував усі переваги 
Massey Ferguson 7722 у роботі.

«Звичайно, є різниця – чи на простому тракторі їзди-
ти, чи сісти в Massey, – усміхається механізатор. – Тут 
зручно, тепло, я вже і пічку вмикав, плюс є кондиціонува-
ння самої кабіни. А ще тут безшумно – можна спокійно 
собі радіо слухати і по телефону говорити. Все зроблено 
дуже толково, так би мовити, під руку: електронні кла-
пани, все біля тебе знаходиться. Звичайно, ми до кінця 
ще все не опанували. Поки лише з плугом приловчились 
працювати. І одразу відчув різницю – коли ти 6 гектарів 
обробляєш в день і втомлюєшся на косогорах, а на цьому 
тракторі 20 гектарів обробив і, навіть, здається, не 
втомився…»

Тож, незаперечними перевагами трактора Massey 
Ferguson 7722  є:
• економія палива;
• низький коефіцієнт зносу;
• низький рівень шуму двигуна;
• плавна і ефективна робота;
• виняткова потужність та чудовий обертовий момент, що 

дозволяють максимально підвищити швидкість роботи 
техніки.

Ольга Соломка

43006, м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
Безкоштовні телефонні лінії:

0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)

0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 

безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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КОМПАНІЯ FENDT РОЗРОБИЛА 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАКТОР

Компанія Fendt розробила повністю електричний компакт-
ний трактор Fendt e100 Vario з потужністю приводу 50 кВт, 
здатний працювати до п'яти годин в реальних умовах. Про це 
повідомляє прес-служба компанії.

Джерелом енергії є потужна літій-іонна батарея на 650 В 
ємністю близько 100 кВтг. Для зарядки використовується струм 
напругою 400 В і потужністю до 22 кВт, що підключається через 
роз'єм стандарту CEE, або постійний струм від зарядної коло-
нки Supercharging Option.

Згідно повідомлення traktorist.ua, Fendt e100 Vario дозволяє 
використовувати як традиційне навісне обладнання, так і 
обладнання з електроприводом. Електротрактор має два си-
лових роз'єми для навісного електрообладнання, які відповід-
ають стандартам AEF. Батарея може видавати короткочасний 
пусковий імпульс (Boost) потужністю до 150 кВт для приводу 
обладнання.

Продуктивність акумуляторного електротрактора збільшена 
завдяки абсолютно новому енергоефективному управлінню 
температурним режимом. Регульований електричний тепло-
вий насос відповідає за кондиціонування кабіни, а також за 

охолодження акумуляторної батареї і електронного обладнання.
У 2018 році обмежена серія тракторів Fendt e100 Vario буде 

використовуватися на окремих комунальних господарствах та 
підприємствах Німеччини.

www.traktorist.ua

FENDT ПРЕДСТАВИВ 
АВТОМАТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ 
НАВІШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Компанія Fendt розробила новий автоматичний пристрій 
навішування обладнання VarioPull, який оптимізує розподіл 
навантаження на передню і задню вісь трактора і дозволяє 
ідеально розподілити вагу і тиск транспортного засобу на ґрунт.

Завдяки застосуванню VarioPull і розумному використанню 
опорного навантаження навісного обладнання фермер може 
зменшити як фронтальне балансування, так і пов'язану з ним 
вагу працюючої машини, при цьому не втративши силу тяги.

Варіабельна адаптація осьового навантаження в комбінації 
з вбудованою системою регулювання тиску в шинах VarioGrip 
дає можливість оптимального використання внутрішнього 
тиску шин. Таким чином, додатково зменшується тиск на ґрунт і 
максимально збільшується тягова потужність.

Технологія VarioPull також дозволяє збільшити продукти-
вність за рахунок зменшення буксування, знизити опір кочен-
ню при роботі в полі, зекономити паливо, скоротити кількість 
викидів і зберегти дернину.

Fendt VarioPull доповнює управління тяговим зусиллям, 
яке складається з вбудованої системи регулювання тиску шин 
VarioGrip, трансмісії VarioDrive, а також електронної допоміжної 
системи Grip Assistant.

Завдяки вбудованій системі вимірювання координат кори-
стувач постійно отримує інформацію про актуальне розташу-
вання VarioPull і може з кабіни або через додаток у смартфоні 
оптимально його відрегулювати.

www.traktorist.ua



В И З Н А Ч А Л Ь Н И Й  Ф А К Т О Р  У С П І Х У !

вт: 20.30   |   ср: 6.30 
сб: 20.10  |   нд: 21.10

ср: 20.10 пт: 19.40



від

«Волинська Фондова Компанія» 
0800 21 11 99 – Продаж техніки
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З ВИХЛОПІВ ВИРОБЛЯЮТЬ 
ДОБРИВА

Нова технологія являє собою процес охолодження вих-
лопу сільськогосподарської техніки або дизельної ірига-
ційної системи і використовує хімікати, що в них містяться, 
як стимулятора для біології ґрунту і альтернативу засобам 
обробки насіння.

Винахідник продукту, представник міжнародної компанії 
зі створення біотехнологій Bio-Agtive Гері Льюїс, розробив 
оновлену тракторну систему, яка також перетворює вих-
лоп в розчин нітратних добрив. Нова технологія насичує 
ґрунт елементами, що захищають рослини від патогенів 
- формальдегід, мурашина кислота, синильна кислота і 
двоокис сірки.

Крім цього, система також перетворює вуглекислий газ 
в розчинну «нано-вуглецеву» форму, яка, за твердженням 
компанії, стимулює фотосинтез і живить ґрунтові організми. 
Багато фермерів випробували в справі нову технологію, 
підтверджують позитивний ефект на рослинах і якості ґрунту. 
Крім того, знижується залежність сільськогосподарських 
культур від пестицидів.

На поточний момент винахідник працює з більш ніж 150 фе-
рмерами з Канади, США, Австралії і Африки, які вже змогли 
заощадити на добривах і при цьому підвищити врожайність.

www.agriculture.by

"ХТЗ" ПРЕЗЕНТУВАВ 
ОНОВЛЕНИЙ ТРАКТОР ХТЗ-243К 
НА AGROEXPO-2017

Український виробник техніки, компанія "ХТЗ", привезла на 
виставку трактори ХТЗ-242К 20 та ХТЗ-243К.

Як повідомляє traktorist.ua, на демонстраційних показах у 
агрегатуванні з глибокорозпушувачем та бороною був пред-
ставлений новий трактор ХТЗ-243К з рядним двигуном ЯМЗ-
536. В компанії говорять, що рядний двигун економічніший, ніж 
V-подібні двигуни ЯМЗ.

Він також оснащений новою шумоізоляційною кабіною, має 
об’єднану гідросистему. Потужність машини складає 250 к.с.

В статиці також був представлений трактор ХТЗ-242К 20, 
обладнаний двигуном ЯМЗ-536. Його потужність складає 
240 к.с.

Крім того, трактори виробництва "ХТЗ" беруть участь у 
державній програмі компенсації сільгосптехніки.

«Ми співпрацюємо з чотирма державними банками. Взагалі 
по програмі вже продано 7 тракторів і обіцяють, що в кінці 
цього місяця вже буде компенсація», – говорить керуючий з 
питань регіонального розвитку Приліпко Віталій.

www.traktorist.ua

УКРЗАЛІЗНИЦЯ РОЗПОЧАЛА 
АВТОМАТИЗОВАНО 
РОЗПОДІЛЯТИ ЗЕРНОВОЗИ

«Укрзалізниця» в тестовому режимі автоматизовано роз-
поділяє вже всі зерновози. Про це заявив в.о. голови правлі-
ння «Укрзалізниці» Євген Кравцов, йдеться в повідомленні 
УкрАгроКонсалтинг.

За словами Євгена Кравцова, «Укрзалізниця» враховує 
потреби ринку, і сьогодні вже автоматизовано здійснюється 
повний розподіл зерновозів, в тестовій версії відпрацьовую-
ться деталі.

«Автоматизована система - це найбільш дієвий спосіб 
відповісти ринку прозоро і чесно, як розподіляються вантажні 
вагони. Сьогодні всі зерновози вже в комп'ютері. До кінця цьо-
го року автоматизовано буде розподілятися також весь парк 
піввагонів. Перша черга - в листопаді », - зазначив в.о. голови 
правління.

Нагадаємо, що IT-систему автоматичного розподілу 
вагонів, «Управління пересиланням порожніх вагонів» 
(АС «УППВ»), ПАТ «Укрзалізниця» ввела в кінці минулого року. 
Першим рухомим складом, який почав розподілятися авто-
матизовано, були цементовози і криті вагони. Тепер до них 
додалися і зерновози.

www.ukragroconsult.com
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Tempo L16 –
два світові рекорди 

2017 року 

 За 24 години засіяно:
• 479 га соняшнику 

в  Україні
• 502 га кукурудзи 

в  Угорщині
 

Tempo  L16 
за 48 годин здатна 

за�езпечити сів�у майже 

1000 га 
Побудуйте  лише логістику 

завантаження!

Väderstad Теmpo L
16-рядна сівалка точного висіву, великої продуктивності, підтвердженої надійності

Tempo L16 удвічі продуктивніша, ніж аналогічні сівалки інших виробників

Телефонуйте (067) 408 43 91

• Tempo L – це високошвидкісна 
напівпричіпна сівалка для 
технічних культур, яка 
забезпечує відмінну точність 
висіву насіння одночасно з вне-
сенням добрив. 

• Технологія PowerShoot – точне 
розташування насіння в рядку 
на високій швидкості завдяки 
використанню надлишкового 
тиску у  висівному пристрої. 
Підтверджено роботою більш 
300 восьмирядних сівалок Tempo, 
що працюють в  Україні з  2013 року.

• Бункер для мінеральних добрив 
об’ємом 5000 літрів.

• Висівний пристрій Gilstring Seed 
Meter здатний проводити сівбу 
28  насінин за секунду.

• Нова висівна система Fenix III 
забезпечує внесення добрив із 
нормою до 250 кг/га на швидкості 
15  км/ год.

• Важка міцна рама сконструйо-
вана спеціально для проведення 
сівби на високій швидкості.

• Сівалка стандартно 
комплектується висівними диска-
ми для кукурудзи та соняшнику. 
В  якості опції доступні висівні 
диски для сої, сорго, ріпаку.

• Агрегатується з трактором 
від  300  к. с.

• Система управління сівалкою 
за  допомогою додатку E-Control, 
встановленого на IPad.

• Наявність електромоторів на 
кожному висівному пристрої 
сівалки дозволяє індивідуально 
відключати секції висіву насіння 
та добрив. 

• Ширина Tempo L у транспорт-
ному положенні становить всьо-
го лише 3 метри, що  забезпечує 
легкість та  простоту транспор-
тування між  полями. 

Пільгова 
ціна на обмежену 
кількість сівалок

діє до 1.11.2017
Телефонуйте 
і дізнайтесь!

РЕКОМЕНДОВАНА 
ШВИДКІСТЬ

ВИСІВУ
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